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Matheus Hein Souza et.al 
A XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS ocorreu entre os dias 

21 e 23 de outubro de 2020. Houve cinco palestras principais e um lançamento de 

livro. Contou, também, com 105 apresentações das pesquisas realizadas por discentes 

da graduação e do pós-graduação, distribuídas em 26 mesas de comunicações durante 

os três de dias de evento. A programação das palestras foi organizada de modo a 

contemplar um número variado de áreas da Filosofia, como Feminismo, Ética, 

Filosofia Política, Filosofia Antiga, Filosofia Medieval, Filosofia Moderna e Filosofia 

Contemporânea. As palestras principais, distribuídas nos três dias de evento, foram 

proferidas por Rodrigo Nunes (PUC-RIO), intitulada “Uma ou Duas Melancolias? 

1917, 1968 e a Questão da Organização”; por Gabriel Tupinambá (UFRJ), que discutiu 

sobre “Quem pensa politicamente? Fofocas sobre um projeto de pesquisa em curso”; 

por Claudia Drucker (UFSC) que discorreu sobre “A morte heroica de Mnemosina: 

memória e esquecimento em Hölderlin”; por Acácio Augusto (UNIFESP), que 

apresentou sua pesquisa sobre “Democracia securitária: política, segurança e as lutas 

anti-segurança hoje”; e por Caroline Marim (PUCRS), intitulada “Narrativas situadas 

- construção de uma epistemologia afetiva”. Além das excelentes discussões suscitadas 

pelo lançamento do livro “Filosofia por Elaes”, que tivemos a oportunidade de 

promover em conjunto com a organizadora Me. Renata Floriano e o organizador Prof. 

Dr. Norman Madarasz. Os artigos dos quatro volumes são resultados das 

apresentações nas mesas de comunicações da Semana Acadêmica e estão organizados 

do seguinte modo: 

- Volume 01 – Biopolítica, Filosofia Antiga, Estética e Filosofia da Arte. 

(Organizadores: Cássia Zimmermann Fiedler, Christian Conce, Émerson Pirola e 

Pedro Antônio G. De Araujo);  

- Volume 02 – Rawls, Filosofia Analítica, Kant, Hegel, Marx e Marxismos. 

(Felipe Fortes, Claiton Costa, Fernando Silva e Silva e Valentinne Serpa); 

- Volume 03 – Filosofia Moderna, Metafísica e Ontologia, Fenomenologia e 

Hermenêutica. (Matheus Hein Souza, Darlan Lorenzeti, Giovanna Hagemann Pozzer 

e Vinicius Posselt); 

https://doi.org/10.36592/9786587424422-0


- Volume 04 – Filosofia Política, Filosofia da Ecologia, Nietzsche, Filosofia 

Medieval. (Daniel Santos, Eduardo Alves e Gustavo Oliva de Oliveira).  

A comissão responsável pela organização da XX Semana Acadêmica do PPG em 

Filosofia da PUCRS foi composta pelos mestrandos Matheus Hein Souza, Cássia 

Zimmermann Fiedler, Daniel Santos e o doutorando Felipe Fortes. A comissão 

científica, responsável pela avaliação dos resumos e dos artigos e pela organização 

destes três volumes, foi composta por Matheus Hein Souza, Cássia Zimmermann 

Fiedler, Daniel Santos, Felipe Fortes, Fernando Silva e Silva, Claiton Costa, Eduardo 

Alves, Vinícius Posselt, Darlan Lorenzeti, Giovanna Pozzer, Gustavo Oliva de Oliveira, 

Émerson Pirola, Christian Conce, Valentinne Serpa, Pedro Antônio G. de Araujo. 

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

coordenador, Prof. Dr. Agemir Bavaresco, sem o qual o evento, nem a presente 

publicação seriam possíveis. Agradecemos também à Giovanna Hagemann Pozzer, 

responsável por confeccionar toda a arte do evento. Por fim, agradecemos a cada um 

dos palestrantes, pela honra de aceitar nosso convite e à Comissão Científica.  

 

 

Matheus Hein Souza 

Cássia Zimmermann Fiedler 

Daniel Santos 

Felipe Fortes. 

Organizadores. 
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1. REFLEXÕES SOBRE A NOÇÃO DE PROPRIEDADE EM JOHN LOCKE 
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José Elias Flores Jr.1 

Resumo 
John Locke (1632-1704), tido como um dos grandes representantes do jus naturalismo 
e, também, precursor do liberalismo, explicitou suas ideias no Segundo Tratado Sobre 
o Governo Civil, publicado em 1690. Nela, o filósofo inglês aprofundou temas que 
havia abordado no Ensaio Acerca do Entendimento Humano (1690), que trata da 
origem, certeza e extensão do conhecimento humano. Nesta última obra, Locke 
aborda, especialmente no Livro I, a inexistência de princípios inatos, tanto teóricos 
quanto práticos, de forma que todo o conhecimento, seja de que ordem for, é 
adquirido. Este entendimento questiona frontalmente o absolutismo e o poder divino 
dos reis e concede o protagonismo às pessoas, a partir do consentimento, condição 
necessária ao seu legítimo exercício. Neste sentido, ao contrário de Hobbes e sua visão 
de “estado de guerra”, para Locke, o estado de natureza é um estado de perfeita 
liberdade e igualdade entre as pessoas, sendo que o estado civil surge, por interesse e 
ação dos indivíduos, a fim de proteger a propriedade (em sentido amplo, entendida 
como vida, liberdade e bens materiais), via pacto por consentimento. Para Locke, 
assim como as ideias não são inatas, o direito de propriedade, embora natural, também 
não o é. O direito de propriedade deve ser efetivado pelo trabalho. O resultado do 
trabalho do indivíduo lhe pertence, porque este indivíduo tem a propriedade de sua 
própria pessoa. A propriedade de si torna o resultado do seu esforço sua propriedade 
também. Propriedade e trabalho, assim, constituem a base da noção de estado 
moderno liberal. Porém, em que pese o trabalho ser o fundamento da propriedade e 
este trabalho pertencer ao indivíduo, assim como o próprio indivíduo pertencer a si 
mesmo, existem limites à propriedade em Locke, no que pode ser entendida, em uma 
leitura contemporânea, como uma primeira e inicial visão de função social da 
propriedade. Porém, o subsequente surgimento do dinheiro permitiu a acumulação 
ilimitada do capital, não mais sujeito aos bens perecíveis de outrora. Como aspectos 
conclusivos do presente trabalho, denota-se que, em Locke, o foco central do 
entendimento de mundo passa a ser os indivíduos e não mais Deus, os reis ou outros 
princípios inatos e esta noção é fundamental para a compreensão do conceito de 
propriedade, entendida como um direito natural, inalienável, pré-pacto e que 
independe de regulação positiva, baseada no trabalho e no esforço individual. A 
natureza oferece à humanidade algo em comum e a eventual exclusividade se dá a 
partir do esforço humano individual. O conceito de igualdade em Locke se refere à 
capacidade inata e comum aos seres humanos, em que pese os muitos limites que se 
aplicam ao exercício da propriedade e a possibilidade de acumulação de capital. 
Palavras-chave: Locke; propriedade; liberalismo; estado de natureza; liberdade. 
 
 

                                                     
1 Graduando em Filosofia (bacharelado) na PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. E-mail: jose.elias@edu.pucrs.br. 
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Abstract 
John Locke (1632-1704), regarded as one of the great representatives of natural justice 
and also a forerunner of liberalism, explained his ideas in the book Second Treaty on 
Civil Government, published in 1690. In this work, the English philosopher deepened 
themes that had covered in the Essay on Human Understanding (1690), which deals 
with the origin, certainty and extent of human knowledge. In this last effort, Locke 
addresses, especially in Book I, the lack of innate principles, both theoretical and 
practical, so that all knowledge, in whatever order, is acquired. This understanding 
directly questions the absolutism and divine power of kings and gives protagonism to 
people, based on consent, a necessary condition for its legitimate exercise. In this 
sense, unlike Hobbes and his vision of a “state of war”, for Locke, the state of nature is 
a state of perfect freedom and equality between people, and civil status arises, out of 
the interest and action of individuals, in order to protect property (in a broad sense, 
understood as life, freedom and material goods), via consent pact. For Locke, just as 
ideas are not innate, property rights, while natural, are also not. The property right 
must be enforced by work. The result of the individual's work belongs to him, because 
that individual has the property of his own person. Self-ownership makes the result of 
one’s effort his/her property as well. Property and labor, therefore, form the basis of 
the notion of the modern liberal state. However, in spite of the fact that work is the 
foundation of property and this work belongs to the individual, as well as the individual 
belongs to himself, there are limits to property in Locke, in what can be understood, in 
a contemporary reading, as a first and initial vision of the social function of the 
property. However, the subsequent emergence of money allowed the unlimited 
accumulation of capital, no longer subject to the perishable goods of yore. As 
conclusive aspects of the present work, it is noted that, in Locke, the central focus of 
understanding the world becomes individuals and no longer God, kings or other innate 
principles, and this notion is fundamental for understanding the concept of property, 
understood as a natural, inalienable, pre-pact right that does not depend on positive 
regulation, based on individual work and effort. Nature offers humanity something in 
common and the eventual exclusivity comes from individual human effort. Locke's 
concept of equality refers to the innate and common capacity of human beings, despite 
the many limits that apply to the exercise of property and the possibility of capital 
accumulation. 
Keywords: Locke; property; liberalism; state of nature; freedom. 

 

John Locke (1632-1704), médico, filósofo e político, tido como um dos 

precursores do liberalismo, explicitou suas ideias em o Segundo Tratado Sobre o 

Governo Civil, publicado em 1690. Nela, o filósofo inglês aprofundou temas que havia 

abordado no Ensaio Acerca do Entendimento Humano (1690), que trata da origem, 

certeza e extensão do conhecimento humano. Nesta última obra, Locke aborda, 

especialmente no Livro I, a inexistência de princípios inatos, tanto teóricos quanto 

práticos, de forma que todo o conhecimento, seja de que ordem for, é adquirido. 

Segundo ele, inata é somente a capacidade humana (WEBER, 2016), nada mais. Esta 

visão é fundamental quando se questiona o absolutismo ou mesmo o poder divino dos 
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reis. Como todo conhecimento é adquirido, assim também o é o poder político. Foge-

se do dogmatismo e se institui o poder através do protagonismo das pessoas, a partir 

do consentimento, condição necessária ao seu legítimo exercício. 

 

Se considerarmos cuidadosamente as crianças recém-nascidas, teremos bem 

poucos motivos para crer que elas trazem consigo a este mundo muitas ideias. 

Excetuando, talvez, algumas pálidas ideias de fome, sede e calor, e certas dores, 

que sentiram talvez no ventre, não há a menor manifestação de ideias 

estabelecidas nelas, especialmente das ideias que respondem aos termos que 

formam proposições universais que são consideradas princípios inatos (LOCKE, 

1983, p. 154). 

 

Importante salientar que Locke é um dos grandes representantes do jus 

naturalismo ou teoria dos direitos naturais. O modelo jus naturalista de Locke é 

semelhante ao de Hobbes, porém apenas na forma, visto que ambos partem do estado 

de natureza que, pela mediação do contrato social, realiza a passagem para o estado 

civil. Mas é efetivamente diferente em suas razões (MEDEIROS MARTINS, 2015). 

 

Diferentemente da concepção hobbesiana (concepção pessimista), que 

considerava o estado de natureza um estado de guerra, violência, opressão e 

miserabilidade, devendo por tal razão ser suprimido, inaugurando, assim, a 

sociedade civil, Locke inicialmente concebeu o estado de natureza como um estado 

de bem-estar, liberdade e igualdade, no qual os homens seriam regidos pela lei da 

natureza, inexistindo qualquer outro guia às ações humanas senão as leis naturais 

(MAMEDE, 2007, p. 105). 

 

Para Locke, o estado de natureza é um estado de perfeita liberdade e igualdade 

entre as pessoas. Nesse estado, as pessoas ainda preservam a liberdade natural, a qual 

consiste em estar livre de qualquer poder superior sobre a Terra e em não estar 

submetido à vontade ou à autoridade legislativa do homem, mas ter por regra apenas 

a lei da natureza (MEDEIROS MARTINS, 2015). Ou seja, a noção de estado de 

natureza em Locke é bem diferente do que em Hobbes, no qual temos um estado de 

natureza onde predominam a guerra e a barbárie. Para Locke, o estado de natureza 

carrega uma noção positiva, enquanto para Hobbes é negativa. Tanto é que Locke, 

inclusive, sem citar Hobbes nominalmente, afirma que  
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(...) temos clara a diferença entre o estado de natureza e o estado de guerra, que, 

muito embora certas pessoas tenham confundido, estão tão distantes um do outro 

como um estado de paz, boa vontade, assistência mútua e preservação está de um 

estado de inimizade, malícia, violência e destruição mútua (LOCKE, 1983, p. 41). 

 

Na visão de Locke, como visto, o estado de natureza é um estado de igualdade, 

harmonia e liberdade entre as pessoas. É um estado de bem-estar e bem-viver, por 

assim dizer. Porém, como em toda a regra, há exceções e elas se configuram na 

transgressão e infração às normas da natureza. No momento que algum indivíduo 

resolve ir além dos limites impostos pela lei da natureza, não há, neste estado, forma 

concreta de se punir os responsáveis sem adentrar num estado de guerra. Assim, os 

indivíduos, sentindo-se ameaçados pela ausência de um poder isento e imparcial a 

quem pudessem recorrer e que pudesse proteger os bens mais preciosos das pessoas: 

a vida, a liberdade e a propriedade (MAMEDE, 2007). O próprio Locke afirma: 

“embora seja este um estado de liberdade, não o é de licenciosidade” (LOCKE, 1983, 

p. 36). 

Em Locke, o estado civil surge a partir da noção do pacto por consentimento. 

Surge, também, pelo interesse e pela ação dos indivíduos. O estado não é imposto, mas 

consentido. A partir do consentimento, adquire legitimidade. O estado concebido por 

Locke é um estado limitado, que não visa a privação das liberdades dos indivíduos, 

mas a proteção destas liberdades. Para tanto, Locke prevê que o entendimento da 

maioria deveria ser observado, visto que sobre um mesmo fato pode haver uma 

infinidade de opiniões. Mas o cerne do contrato social em Locke é a liberdade humana 

e sua defesa. “O fim da lei não é abolir ou restringir, mas conservar e ampliar a 

liberdade” (MEDEIROS MARTINS, 2015, p. 320). 

Fundamental, neste momento, lembrar que a razão fundamental dos indivíduos 

se unirem em sociedade, na visão de Locke, era a proteção da propriedade. “O objetivo 

grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidade, colocando-se eles 

sob governo, é a preservação da propriedade” (LOCKE, 1983, p. 82). Mas o que 

significa o termo propriedade, na visão dele? 

Como mencionado anteriormente, na visão de John Locke tal conceito vai além 

da propriedade de bens materiais. Os indivíduos são proprietários de suas vidas, da 

sua liberdade e de seus bens propriamente ditos. O termo propriedade, assim, adquire 

um sentido bem amplo. “Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns 
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a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa; a esta 

ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo” (LOCKE, 1983, p. 45). 

Assim como, para Locke, as ideias não são inatas, o direito de propriedade, 

embora natural, também não o é. Ser natural significa que ele é anterior ao pacto 

(estado) e independente dele. Se não é inato, ele deve ser adquirido e efetivado pelo 

trabalho. Propriedade e trabalho, assim, constituem a base da noção de estado 

moderno liberal (WEBER, 2016). São adquiridos a partir da experiência e do esforço. 

Esta é a importância da não-aceitação, por parte de Locke, da tese de que existem 

princípios inatos, na mente e na prática. Isto seria como um cheque em branco ao 

dogmatismo e ao absolutismo e, consequentemente, a negação do poder dos 

indivíduos. 

A tese de que o trabalho é o fundamento da propriedade representa o 

argumento central de justificação do direito de propriedade como inerente a toda 

pessoa. “A natureza deu tudo em comum a todas as pessoas; o trabalho faz aquele que 

se esforçou merecedor de exclusividade” (WEBER, 2016, p. 802). Para Locke, a 

propriedade não é um direito inato, mas sim um direito natural, que antecede os 

governos civis e que precisa ser efetivado, pela ação humana. O resultado do trabalho 

do indivíduo lhe pertence porque este indivíduo tem a propriedade de sua própria 

pessoa. A propriedade de si torna o resultado do seu esforço sua propriedade também. 

 

O trabalho do seu corpo e a obra das duas mãos, pode se dizer, são propriamente 

dele. Seja o que for que ele retire do estado que a natureza lhe forneceu e no qual 

o deixou, fica-lhe misturado ao próprio trabalho, juntando-se a algo que lhe 

pertence, e, por isso mesmo, tornando-o propriedade dele. (...) E poderá alguém 

dizer que não tivesse direito a estas bolotas ou às maças de que se apropriou por 

não ter tido o consentimento de todos os homens para que tornassem dele? Seria 

roubo tomar de tal maneira para si o que pertencia a todos em comum? Se 

semelhante consentimento fosse necessário, o homem morreria de fome, apesar 

da abundância que Deus lhe deu. (...) O trabalho que era meu, retirando-os do 

estado comum em que se encontravam, fixou a minha propriedade sobre eles 

(LOCKE, 1983, p. 45-46). 

 

Locke vê o mundo como abundante. Nada faltaria a nenhum ser humano, 

especialmente aqueles que se dispusessem a trabalhar para modificar e ampliar o que 
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a natureza já lhes dava gratuitamente. O trabalho e o benefício de bens oferecidos pela 

natureza, ao invés de retirar algo de alguém, oferece algo aos demais que não teriam, 

não fosse o trabalho e esforço de outrem. Que valor, por exemplo, teria a bergamota, 

se não fosse colhida da árvore? Serviria de algo para alguém que não os pássaros que 

a degustariam? Se alguém não se dispusesse a apanhá-la e a descascá-la, poderia 

comê-la? Ou ela naturalmente apodreceria, ignorada pela humanidade? E a terra 

lavrada, não produz mais do que a terra sem benefício? O que poderia se aproveitar de 

uma terra sem cuidado? Da natureza como nos foi dada? A ação humana determina a 

propriedade, mas esta noção de propriedade não tira nada de ninguém. Ao contrário, 

segundo Locke: 

 

Ao que, permitam-me juntar, que aquele que toma posse da terra pelo trabalho 

não diminui, mas aumenta as reservas comuns da Humanidade. As provisões que 

servem para o sustento da vida humana produzidas em um acre de terra fechada e 

cultivada – falando mui conservadoramente – são dez vezes mais do que pode 

produzir um acre de terreno de igual fertilidade aberto e em comum. Portanto, 

aquele que cerca um pedaço de terra e tem maior volume de conveniências da vida 

retirado de dez acres do que poderia ter de cem abandonados à natureza, pode 

dizer-se verdadeiramente que dá noventa acres aos homens (1983, p. 49). 

 

Porém, em que pese o trabalho ser o fundamento da propriedade e este trabalho 

pertencer ao indivíduo, assim como o próprio indivíduo pertencer a si mesmo, existem 

limites à propriedade em Locke. O limite a este direito natural encontra-se, 

igualmente, na natureza, qual seja, a efetiva capacidade de se usufruir do resultado 

obtido. O excedente pertence à terceiros (WEBER, 2016).  

Há, na visão de John Locke, um entendimento contrário ao desperdício e ao 

eventual prejuízo à terceiros que o mau uso da propriedade poderia causar. Talvez 

fosse possível colocar o tema como uma primeira e inicial visão de função social da 

propriedade. Locke considerava que a propriedade era comum e coletiva até haver o 

benefício via trabalho e esforço de determinado indivíduo. Porém, o desperdício (ou a 

não-fruição), fazia com que tais bens desperdiçados não pudessem ser usufruídos por 

terceiros. Locke, então, observa: “não se achando o extremo dos limites da justa 

propriedade na extensão do que possuía, mas no o perecimento de tudo quanto fosse 

inútil a ela” (LOCKE, 1983, p. 52). 
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Desta forma, os três limites colocados à propriedade por Locke são: 

a) A proibição de que os indivíduos adquirissem propriedade sem que deixassem 

aos outros o suficiente para que pudessem sobreviver; 

b) A impossibilidade que os indivíduos se apropriassem de bens sem que deles 

usufruíssem; 

c) O trabalho e esforço sob o bem como condição para que dele se adquirisse 

propriedade (MAMEDE, 2007). 

Estas limitações, numa leitura contemporânea, poderiam se traduzir num 

autocontrole frente à acumulação excessiva. A dinâmica estava posta a não permitir 

excedentes demasiados, a partir da razão, de forma a se limitar o exercício do direito 

de propriedade. Parecia existir presente um certo caráter de justiça social. Porém, aí 

surgiu algo diferente: o dinheiro, representado especialmente por metais e pedras 

preciosas, como ouro, prata e diamante. Com isso, outro fenômeno: a possibilidade de 

acumulação do capital, agora não mais sujeito aos bens perecíveis de outrora. Bens 

duráveis como os metais poderiam ser guardados e acumulados, gerando uma nova 

dinâmica de trato da questão da propriedade. 

 

Assim, no começo, todo mundo era como a América, mais ainda do que hoje o é; 

porque em parte alguma se conhecia o que fosse dinheiro. Descubra-se algo que 

tenha o uso e o valor do dinheiro entre os vizinhos, e ver-se-á o mesmo homem a 

ampliar o que possui (LOCKE, 1983, p. 53). 

 

Em verdade, visto que a noção anterior era de que o desperdício era um 

limitador ao direito de propriedade, a troca por dinheiro (ouro, prata, diamante – bens 

duráveis e não perecíveis) acabou por estabelecer as bases do comércio, da 

concentração da riqueza e da distribuição desigual dos bens entre os indivíduos. A 

propriedade limitada, baseada no trabalho, seu fundamento, passou para a 

propriedade ilimitada, baseada na acumulação, tendo o dinheiro como fundamento. 

Importante ressaltar que o entendimento de Locke de que o trabalho é o que 

provoca a diferença de valor em tudo o que existe pode ser considerada como 

precursora da teoria do valor-trabalho, desenvolvida por Adam Smith e David Ricardo, 

economistas do liberalismo clássico (MEDEIROS MARTINS, 2015). 

Mostra-se interessante tomar contato com as teses defendidas por Locke a 

partir do país e do mundo em que vivemos atualmente. Trata-se de um pensador que, 
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em primeiro lugar, rejeita a noção de ideias inatas. Todo o conhecimento é adquirido 

pela experiência. Nada de princípios inatos, nem sequer de/sobre Deus. Há apenas um 

princípio inato: a capacidade do indivíduo. Este é um ponto. O foco central, o epicentro 

do mundo, deixa de ser Deus, os Reis ou princípios inatos quaisquer: passa a ser o 

indivíduo, ser humano, a partir do qual todo poder emanará. 

O estabelecimento do poder político e do governo não visa destruir o estado de 

natureza, ao contrário das teses defendidas por Hobbes, mas preservá-lo. Preservar o 

estado de natureza no que ele tem de bom (liberdade e igualdade) e combater o que 

tem de negativo (especialmente o risco de um ataque à propriedade, conforme 

entendida por Locke: vida, liberdade e bens). Mas o poder político é consentido pelo 

povo e pode ser destituído por este mesmo povo, quando o estado eventualmente 

transformar-se em tirano e atentar contra as liberdades humanas, especialmente 

contra a propriedade, latu sensu. O estado, em Locke, é constituído para protegê-la. O 

estado serve ao povo. O povo consente com o estado, desde este cumpra seu papel. 

No que tange à questão da propriedade, a visão de Locke é que ela é um direito 

natural, ou seja, pré-pacto. Não depende de regulação positiva, portanto. É um direito 

inalienável, cujo fundamento está contido no trabalho e no esforço individual. Eu 

pertenço a mim mesmo e meu trabalho, que pertence a mim também, é minha 

propriedade. Quando exerço um trabalho em relação a algo da natureza, abundante 

como ela é, adquiro propriedade sobre este algo. A natureza oferece à humanidade algo 

em comum e a eventual exclusividade se dá a partir do nosso esforço. Novamente aqui 

vemos o foco no indivíduo, na ação deste. O conceito de igualdade em Locke se refere 

à capacidade inata e comum aos seres humanos. O que cada um faz com esta 

capacidade é de foro individual. 

Muitos limites existem ao exercício da propriedade. O limite básico original se 

referia à capacidade de fruição. Injustificável seria o desperdício. Porém, o surgimento 

do dinheiro trouxe uma figura antes estranha às teses de Locke: a possibilidade de 

acumulação. Parece surgir aí as bases para o sistema capitalista subsequente. 

Nota-se que o ponto fundamental, em que pese a questão básica deste trabalho 

referente aos aspectos do conceito de propriedade em Locke, está no protagonismo do 

indivíduo. No mundo contemporâneo, na visão dualista e polarizada que predomina 

hoje, do “isto ou aquilo”, pode-se entender que esta noção baseada na pessoa está em 

contraponto e quiçá em conflito com o interesse coletivo e comunitário. “Aquilo que é 
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de alguém não é de outrem”. Parece uma afirmação coerente e lógica. Mas será? 

Teremos exceções? Se afirmarmos que algo é “de todos”, este algo é de todos mesmo? 

Poderão os indivíduos usufruírem do que é “de todos”, sempre? Não é objetivo deste 

trabalho responder a estas questões. Mas a realização dele despertou estes e outros 

questionamentos, que oportunamente poderão ser aprofundados. 
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Resumo 
O resumo do presente texto se orienta pela perspectiva liberal inserida no estado de 
natureza de Hobbes e sua inclinação e influência do realismo político. A tese 
apresentada de título A semente de liberalismo no estado de natureza de Hobbes e sua 
implicação para a relação dos Estados no cenário internacional possui um objetivo 
direito e sua implicação, qual seja: apontar e delimitar o liberalismo embrionário e 
realista inserido na natureza humana no estado de natureza proposto por Hobbes e a 
influência das pessoas na personificação do Estado após o pacto no âmbito 
internacional, quando os Estados voltam ao estado de natureza, mas em uma rotação 
de simulacro entre os atores que se tornaram autômatos entre si. O estado de natureza 
em Hobbes, na nossa leitura, apresenta as características essenciais e umbilicais do 
liberalismo antes deste ser concebido como tal. Nessa perspectiva a luta para 
preservação, aquisição de propriedade e salvaguarda dos entes e comunidade e o 
egoísmo inerente a condição humana fizeram e fazem com a humanidade prospere, e 
não o Estado ou pacto. Este, mesmo salutar, garante e mantém, mas não é condição 
para prosperidade das pessoas. Se levarmos em consideração que os súditos é que 
buscam o soberano para o pacto e não o contrário, e que os súditos são as pessoas. 
Acabamos por notar que elas, as pessoas, são condição de prosperidade nelas mesmas 
e por elas. Na distopia do Russo Isaac Asimov de título “Eu, robô” notamos ilustração 
similar e categórica no que diz respeito aos homens naturais e artificiais, pois o 
objetivo principal dos robôs criados pelo homem era servir e proteger os homens. No 
entanto, visto que a principal norma dos robôs era, como dissemos, ‘proteger os 
homens’, instaurasse uma ditadura dos robôs. Um vez que estes notaram, mesmo que 
com sua consciência artificial e secundária, que a pior causa das mazelas do mundo 
contra os homens são feitas pelos próprios homens. Assim, na sua lógica racional e 
artificial, os robôs deveriam proteger os homens deles mesmos. Os Estados, que são 
pessoas personificadas no seu corpo de cidadãos, ou um autômato imperfeito, numa 
espécie de Frankenstein sem inclinações ou paixões guiado pelo mesmo corpo de 
cidadãos que o gerou, vive, disputa, perde, ganha e faz barganhas no seu cenário 
natural, assim como os seu outrora súditos também vivem. Aqui está a gênese da vida 
como ela se representa e segue na natureza com um todo, seja no mundo animal, 
humano ao artificial, que é o que ocorre com os Estados soberanos entre si. E assim se 
dá no liberalismo na sua forma mais pura, pois há liberdade e anseio de proteção à 
vida e a propriedade. 
Palavras-chave: Liberalismo – Liberdade – Estado de natureza – Política –Realismo. 
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Apontamentos inicias 

 

O presente artigo tem como enfoque a questão da inclinação natural do homem 

para o trabalho, propriedade privada e iniciativa para como os seus pares na obra de 

Thomas Hobbes. Ou seja, o objetivo central do texto apresentado se dá na linha 

embrionária e principiológica do liberalismo na obra de Hobbes. Tal ensejo se dá em 

uma época onde vivemos o (re) enquadramento de ideologias que há muito já 

tínhamos como superadas ou perdidas, até mesmo há alguns anos antes, quando o 

professor Francis Fukuyama chegou a afirmar após a queda do muro de Berlim que 

teríamos chegado ao “fim da história”. Por certo a história nos mostrou que não só as 

ideologias não morreram como se reinventaram e se aperfeiçoaram. Algumas, 

inclusive, tiveram uma releitura considerável nas academias e retornaram às agendas 

de seminários e demais eventos dentro do eixo acadêmico e até mesmo fora dela, como 

é o caso do eixo governamental. Tais questões parecem mais se aproximar do que 

antagonizar quando observamos os princípios e objetivos que as norteiam, quais 

sejam: liberdade, vida (“feliz”2 de uma maneira básica) e moradia. 

Hobbes costumeiramente na sua obra foi um autor tido como referência para 

questões que dizem respeito a algum tipo de regime que mitiga a democracia (ou o que 

entendemos dela) e opta pela força do Estado sem acordo com a população3. Melhor 

dizendo, que possui inclinações autoritárias em razão da sua visão de natureza 

humana, que pode ser “egoísta, violenta e bélica”. Aqui, no entanto, analisaremos a 

questão sob outra perspectiva, mas de acordo com os ensinamentos de Hobbes. Na 

nossa proposta, levando-se em consideração os ditames normativos e éticos básicos 

para uma fundamentação do que temos por liberalismo, conforme observamos e 

estabelecemos brevemente acima, temos que Thomas Hobbes também dá 

fundamentos para uma doutrina liberal sob o ponto de vista das liberdades individuais 

dos súditos. Dito de outra forma, Hobbes estabelece em sua obra termos e estrutura 

para uma sociedade liberal mesmo no seu estado de natureza, quando afirma que todo 

homem naturalmente possui direito a tudo. Na concepção de sociedade que antecede 

o pacto, as pessoas possuem uma inclinação para a propriedade e salvaguarda de sua 

                                                     
2 Trabalhamos aqui com a noção de felicidade que comporta os meios básicos de [sobre]vivência de cada 
indivíduo, mesmo sabendo que a noção de bom e bem são conceitos contingentes e imprecisos. Aqui 
trabalhamos com a noção de moradia, alimentação, locomoção, razoável liberdade de expressão em 
governos que não sejam explicitamente intransigentes. 
3 Pois o soberano não faz pacto com os súditos. 
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família e sustento. A questão se dá na competição entre as pessoas e famílias, quando 

já não há mais baliza para frear os ânimos das disputas que se darão em razão do óbvio: 

meios de subsistência e propriedade. O problema da natureza humana em Hobbes é 

norteado pelas inúmeras e incessantes paixões que fundamentam todo ser humano. 

No entanto, essa ideia ficou mais clara séculos antes bem escrita e direta por 

Agostinho4 no seu Livre-arbítrio. Dito de outra forma, essa liberdade não pode ser 

prevista ou medida em todos os homens de naturezas diferentes, climas diferentes, 

idiomas diversos, inclinações díspares, satisfações momentâneas ou duradouras. 

Aliás, o que satisfaz um homem? Um soldado e um poeta podem possuir as mesmas 

satisfações básicas de sobrevivência, como o alimento ou o ar. Mas as concepções e 

gostos acerca do alimento, por exemplo, já podem variar. Podemos afirmar que, ou 

não há medida para a natureza do homem ou ela é exponencial enquanto 

complexidade. Assim, podemos propor a seguinte questão: o que produz o ímpeto do 

não-bem em um soldado ou em um poeta? Não há como saber. Mas podemos afirmar 

que ambos estão sujeitos as contingências, que são necessárias e intermináveis e 

indetermináveis, como devem ser. E assim também é a natureza, bem como suas leis. 

Outrossim, vemos também tal regra no estado de natureza. Como prever a ação do 

homem. Não há resposta séria plausível. Mas sabemos, como já foi informado, que há 

uma inclinação natural para comunidade e produção na comunidade. A 

questão/problema está justamente quando todos têm direito a tudo. Pois o egoísmo e 

a discórdia não são objeto exclusivo de Hobbes.  

                                                     
4  Agostinho faz um apontamento pertinente sobre as paixões humanas na obra “O Livre-arbítrio”, como 
podemos notar a seguir: “Julgaremos que para a mente poderá ser um pequeno castigo ser dominada 
pela paixão e despojada das riquezas da virtude, tornar-se pobre e desgraçada, ser puxada por ela 
em todos os sentidos? Às vezes, aprovar a falsidade em vez da verdade; outras vezes, parecer mesmo 
defender o erro; outras condenar o que até então aprovava; e não obstante, precipitar-se em novos 
erros? Numa hora, suspender o seu julgamento até temer as razões que a esclareciam; noutra, 
desesperar de jamais encontrar a verdade e mergulhar totalmente nas trevas da loucura. Amanhã, 
esforçar-se por abrir-se na direção da luz da inteligência, para de novo recair extenuada. Ao mesmo 
tempo, o império das paixões ao lhe impor sua tirania, perturba todo o espírito e a vida desse homem, 
pela variedade e oposição de mil tempestades, que tem de enfrentar. Ir do temor ao desejo; da 
ansiedade mortal à vã e falsa alegria; dos tormentos por ter perdido um objeto que amava ao ardor 
de adquirir outro que ainda não possui; das irritações de uma injúria recebida ao insaciável desejo 
de vingança. E de todo lado a que se volta, a avareza cerca esse homem, a luxuria o consome, a 
ambição o escraviza, o orgulho o incha, a inveja o tortura, a ociosidade o aniquila, a obstinação o 
excita, a humilhação o abate. E finalmente, quantas outras inumeráveis perturbações são o cortejo 
habitual das paixões, quando elas exercem o seu reinado. Enfim, poderemos considerar como pouca 
coisa essas penas que necessariamente suportam todos aqueles que não aderem à verdadeira 
sabedoria, assim como bem o percebes” (AGOSTINHO, 2013, p.52-53). 
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Nesse sentido, o que é aqui proposto se dá na medida em que os ditames do 

liberalismo não seriam exclusivos do iluminismo britânico, mas sim feitos 

anteriormente de forma mais brutal e realista. Em outra perspectiva, sob o ponto de 

vista de um Estado moderno e assistencialista, as diretrizes do liberalismo lidas a 

partir de uma perspectiva hobesiana de natureza humana e mercado com vontade de 

construir e o anseio nu pela disputa a todo momento em uma sociedade de competição 

que necessita pela regulamentação e assistência emergencial não pode ser vista como 

algo a ser rejeitado. O Estado, em Hobbes, não se apropria ou intervém de forma 

arbitrária tão somente, pois os súditos –levando-se em consideração a linguagem 

hobesiana- é que procuram e necessitam do Estado para a sua salvaguarda e 

sobrevivência. Não há acordo entre os súditos, mas sim uma concórdia discordante. 

Há, portanto, disputa, anseio e rixa no plano interno e estas permanecerão após o 

pacto. A seguir, notaremos o argumento nuclear que orienta o problema proposto. 

 

O núcleo do liberalismo puro como hipótese 

 

Assim, visto as breves explicações-chave sobre o que se pretende na obra de 

Hobbes, apontamos uma via liberal inserida na obra de Hobbes, pois notamos que há 

bases liberais na natureza humana por ele proposta. Notamos também que há bases 

em Hobbes na mesma perspectiva para que haja cooperação, mesmo que reservada, 

entre os Estados soberanos. Uma vez que não há previsão em nível mundial –como 

bem fez Kant- para que os Estados não sejam beligerantes a todo momento. Também 

almejamos, além de apontar a perspectiva liberal em Hobbes, discutir e viabilizar uma 

perspectiva das relações internacionais a partir da noção que temos da natureza 

humana na sua leitura, pois os Estados soberanos são releituras imperfeitas –

autômatos- dos indivíduos.  

O Estado, como estamos abordando, portanto, não prescreve e não torna uma 

vontade dele a do súdito, mas fará o que for necessário para proteção dos mesmos. 

Richard Tuck, festejado comentador do autor escreve o seguinte sobre a questão: 

 

(...) Só era possível controlá-lo5 se o soberano tivesse o poder de determinar a 

doutrina pública e de reduzir as disputas em silêncio. Mas esse era essencialmente 

                                                     
5 Aqui o autor faz menção ao condicionante de, se fosse o caso, o que deveria ser necessário pelo 
soberano de suprimir a influência e os dogmas da Igreja.  
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um papel negativo: alinhar opiniões em vez de empenhar em garantir a aceitação 

de qualquer ponto de vista particular. O medo liberal do moderno totalitarismo 

(em especial depois das experiências do século XX) é primordialmente de que o 

Estado disponha de seus próprios alvos ideológicos, de que imponha doutrinas 

racistas ou teorias econômicas particulares aos cidadãos. Para Hobbes e seus 

contemporâneos, no entanto, o Estado era praticamente definível como o corpo de 

uma sociedade que não tem interesses ideológicos próprios. Ainda que o Estado 

fosse cercado por dogmáticos, não havia nenhuma razão para que adotasse algum 

dogma além do que preconiza a necessidade de assegurar a sobrevivência de seus 

cidadãos (TUCK, R., 2012, p. 95-96). 

 

A citação acima corrobora diretamente com a nossa proposta no presente texto 

quando dizemos que o Estado, que é um ser artificial, é resultado dos indivíduos 

naturais. Assim, como indivíduo artificial personificado, não há uma vocação de 

atitude natural que não a própria dos súditos que o formaram. Aqui temos a evidência 

de que a gênese do Estado enquanto programador de diretrizes além daquelas feitas 

para salvaguarda e sobrevivência dos próprios súditos, se ocorrer –e vimos acima que 

não é o caso- se dá de maneira secundária e tem total influência da natureza humana 

novamente enquanto influência no governo6 proposto, seja ele qual for.   

Bobbio também compartilha do nosso entendimento sobre a mecanicismo na 

personificação do Estado quando aborda a questão, dizendo o seguinte: 

 

Concebida a natureza como uma grande máquina, penetrar em seu segredo quer 

dizer atingir a compreensão das leis que regulam seu mecanismo. Mas, uma vez 

descoberto esse segredo, o homem é capaz não apenas de imitar a natureza, mas 

também de recriá-la, de aperfeiçoá-la, de acrescer-lhe a potência, contribuindo 

outras máquinas. Uma dessas máquinas produzidas pelo homem para suprir as 

deficiências da natureza –para substituir, com um produto do engenho humano, 

com um artificium, o produto defeituoso da natureza –é, para Hobbes, o Estado 

(BOBBIO, N. 1987, p. 31). 

                                                     
6 Não abordamos aqui os tipos de governo analisados por Hobbes por ser do nosso entendimento que 
as diferenças entre eles não é pertinente para o objeto do presente problema de tese. Podemos afirmar, 
no entanto, que independentemente do tipo de governo adotado pelo soberano a situação se daria de 
maneira idêntica ou similar. Ou seja, seja na monarquia, república ou assembleia, o Estado exerceria a 
sua tarefa primeira e básica, que se dá para proteção e salvaguarda. Os objetivos secundários seriam 
elaborados pelos homens de acordo com as suas naturezas, não sendo, portanto, uma aspiração natural 
do Estado.  
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 Neste  momento  do respective   problema nos   aproximamos  de  uma  questão  

mais pragmática –e lógica- da personificação do Estado. Aqui estamos notando a 

influência da filosofia da ciência de Hobbes no que tange a sua formatação de teoria 

para propor uma solução aos problemas que a natureza humana e suas nuances com 

liberdade total pode causar.  

É imperioso notar, por óbvio, que Hobbes foi um homem do século XVII e, 

também, da sua proximidade com Descartes temos uma clara ovação ao meio racional 

de descobertas e inovações. Longe de qualquer crítica ou apontamento sobre a 

atividade racional do homem, mas não temos no presente trabalho este objetivo. 

Contudo, notamos que o ímpeto pela inovação de caráter racional fez com que os 

homens racionalmente tentassem propor uma ordem acima deles próprios, originárias 

deles e que deles brotasse, mas que fosse autônoma. Eis o Estado como vemos hoje: 

uma síntese biônica e sem vontade própria vindo do homem e para o homem.  

 Na sua lógica racional e artificial, como já fora afirmado acerca da distopia de 

Asimov, os robôs deveriam proteger os homens deles mesmos. No mesmo sentido 

Bobbio continua corroborando com o nosso objetivo no presente problema de tese 

dizendo o seguinte: 

 

A ideia de que o Estado, a societas civilis, precisamente enquanto contraposta ao 

insociável estado de natureza, é algo construído pelo homem, um artefato, é o 

fundamento da teoria política hobessiana. Aqui, basta recordar ainda que, além de 

ser comparado ao relógio, o Estado é também comparado por Hobbes àquilo que 

é o ‘construído’ por excelência, ou seja, a casa7. [...] Relojoeiro ou arquiteto, o 

homem –ou melhor, o gênero humano em seu desenvolvimento histórico- 

construiu, ao instituir o Estado, o mais complicado, talvez mesmo o mais delicado, 

certamente o mais útil dos engenhos, o que lhe permite nada menos do que 

sobreviver na natureza nem sempre amiga. Se é verdade que o homem é chamado 

não apenas a imitar, mas também a corrigir a natureza, a expressão mais alta e 

                                                     
7 Bobbio se refere na presente citação a uma passagem do Leviatã de Hobbes que se dá da seguinte 
maneira: “O tempo e a indústria produzem a cada dia novos conhecimentos. E, assim como parte de 
bem construir deriva dos princípios de razão observados por homens industriosos (...) muito tempo 
depois que o gênero humano começou (...) a construir, assim, também, muito depois que os homens 
começaram a construir os Estados, imperfeitos e sujeitos a cair em desordem, os princípios da razão 
puderam ser encontrados, mediante laboriosa meditação, a fim de que a constituição desses Estados, 
a não ser por uma violência externa, pudesse ser perpétua (HOBBES, p. 220).” 
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mais nobre dessa qualidade de artifex8é a constituição de um Estado (BOBBIO, N. 

1997, p. 33). 

 

Bobbio explicita na sua citação acima o que também defendemos no presente 

projeto que é a noção do Estado como ser artificial, secundário e moldado a partir do 

homem para o homem em sua segurança e sobrevivência. Não é um ‘ser’ espontâneo, 

mas sim programado racionalmente para ser utilizado em algum benefício, por isso 

utilizamos a expressão ‘secundário’ acima.  

O Estado é, portanto –e de acordo com Hobbes, Bobbio acima e demais 

comentadores- uma especialidade do homem enquanto criação para salvaguardar o 

próprio homem –o que Hobbes bem chamou de Salus Populi- dele mesmo.  

Nesse sentido, mesmo sendo uma criatura imperfeita oriunda do povo que o 

constituiu, o Soberano seguirá a mesma sina no novo estado de natureza: a disputa, o 

ensejo de salvaguarda e o individualismo basicamente o nortearão. 

 

Considerações finais 

 

Na hipótese do texto que se finda, defendemos que no estado de natureza de 

Hobbes há elementos que descrevem características do que estamos nos atrevendo a 

chamar de liberalismo puro. Para efeitos didáticos e de nota, visualizamos tal 

possibilidade no momento no qual as pessoas possuem direito a tudo e são livres, mas 

ainda não se encontram em um momento de barbárie em virtude da escassez. No 

estado de natureza pré-conflito, digamos, as pessoas usarão os seus próprios meios 

para a subsistência, salvaguarda sua e dos seus (prole, clãs e afins). Há meios no 

momento em que localizamos tal hipótese para sobrevivência e vivência dignas que 

não sejam bélicas, conflituosas e mortais, como Hobbes descreve na sua luta de todos 

contra todos.   

No estado de natureza puro não há uma beligerância propriamente dita e 

natural, pois o homem faz o que for necessário para a sua sobrevivência e é inclinado 

para a disputa, mas não é bélico essencialmente. As circunstâncias o tornam bélico. 

Assim notamos a inclinação para a busca de proteção e suprimentos naturalmente, em 

                                                     
8 Em uma livre tradução do latim temos da seguinte expressão especialista ou especialidade de algo. 
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um ambiente do estado de natureza onde não estejam deflagrados a fome, doença e 

escassez de território ou alimento. 
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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo defender que tanto a crença na existência de 
conexões necessárias quanto a sua ideia relativa correspondente são compatíveis com 
a teoria humeana das ideias e com o seu princípio da cópia. Primeiramente, argumento 
que a crença na existência de conexões necessárias tem de ser compatível com a teoria 
humeana das ideias devido a (1) o caráter do projeto filosófico humeano, (2) a posição 
que a teoria das ideias ocupa nesse projeto e (3) o fato de Hume reconhecer que o 
homem comum possui essa crença. Em seguida, argumento que Hume estaria disposto 
a aceitar que nós somos capazes de conceber conexões necessárias enquanto relações 
existentes entre objetos através de uma ideia relativa e que elas seriam compatíveis 
com o seu princípio da cópia. 
Palavras-chave: Hume, Causalidade, Ideias Relativas, Teoria das ideias. 

 
Abstract 
The present text has as its aim to show that both the belief in the existence of necessary 
connexions in nature and its correspondent relative idea are compatible with Hume’s 
theory of ideas and his copy principle. In order to achieve this aim, I argue firstly that 
this belief must be compatible with Hume’s theory of ideas given (1) the nature of his 
philosophical project, (2) the position this theory occupies in his project and (3) the 
fact that Hume acknowledged that the vulgar have this belief. Having established this 
point, I defend that Hume would be disposed to accept that we are capable of 
conceiving necessary connexions as relations existent between objects through a 
relative idea and that these ideas are compatible with his copy principle. 
Keywords: Hume, Causation, Relative Ideas, Theory of Ideas. 
 

Introdução 

Ao analisar todos os objetos que nós consideramos como causas e efeitos, Hume 

afirma inicialmente no Tratado da Natureza Humana que é possível perceber que eles 

sempre se encontram em duas relações. Segundo Hume, as causas são sempre 

anteriores aos seus efeitos e parece sempre existir entre eles uma relação de 

contiguidade espacial. Porém, Hume argumenta que haveria uma terceira relação a ser 

considerada, pois “[u]m objeto pode ser contíguo e anterior a outro, sem ser 
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Endereço eletrônico para contato: ulisses-caue13@hotmail.com. 

https://doi.org/10.36592/9786587424422-3


 
 
 
 
36 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 3 

considerado sua causa. (THN 1.3.2.11)2. De acordo com Hume, nós sempre supomos 

que há entre uma causa e um efeito uma relação de conexão necessária e essa relação 

constitui a essência da ideia de causação. Tendo como ponto de partida o princípio que 

ficou conhecido na literatura como princípio da cópia, segundo o qual “todas as 

nossas ideias simples, em sua primeira aparição, derivam de impressões simples, que 

lhes correspondem e que elas representam com exatidão” (THN 1.1.1.7. ênfase do 

original), Hume empreende extensa busca pela impressão que originaria a ideia de 

conexão necessária entre causa e efeito. Ao fim de sua busca, Hume conclui que essa 

ideia teria como origem uma impressão da reflexão e afirma que “a necessidade é algo 

que existe na mente, e não nos objetos. E jamais poderemos formar a menor ideia dela 

se a considerarmos uma qualidade dos corpos.” (THN 1.3.14.22). 

Dadas essas conclusões estabelecidas por Hume ao final de sua procura pela 

origem dessa ideia, muitos autores defendem que ele não acreditava na existência de 

conexões necessárias entre causas e efeitos na natureza. Dentre os muitos argumentos 

utilizados para defender essa interpretação, a qual chamarei de “interpretação 

tradicional”, esses autores argumentam que pelo fato de Hume identificar a origem da 

ideia de conexão necessária em uma impressão da reflexão e considerar que toda 

crença nada mais é do que uma ideia forte e vivaz relacionada com alguma impressão, 

a crença na existência de conexões necessárias na natureza seria incompatível com a 

teoria humeana das ideias e, mais especificamente, com o seu princípio da cópia (e.g. 

Winkler (2003), Millican (2009), Stanford (2002)). Contrapondo-se a essa visão, o 

objetivo do presente texto é defender que a crença na existência de conexões 

necessárias na natureza é compatível com a teoria humeana das ideias e com o 

princípio da cópia. Para mostrá-lo, defendo, assim como outros autores, que Hume 

estaria disposto a aceitar que nós seríamos capazes de conceber a ideia de conexão 

necessária enquanto uma relação existente entre objetos ou eventos através de uma 

ideia relativa. As ideias relativas não seriam cópias de impressões e, portanto, nós não 

seríamos capazes de compreender a natureza do objeto concebido através delas. No 

entanto, essas ideias teriam, ainda assim, algum tipo de conteúdo ou significado e 

seriam, por essa razão, ideias genuínas compatíveis com o princípio da cópia. Strawson 

                                                     
2 As referências ao Tratado da Natureza Humana serão feitas utilizando o formato “THN x,y,z,w”, 
comum na literatura de Hume, no qual “x” é o número do livro, “y” o número da parte, “z” o número da 
seção e “w” o número do parágrafo no qual a passagem referenciada se encontra. A numeração indicada 
é aquela utilizada na edição crítica do Tratado de D.F.Norton e M.J.Norton. As citações do Tratado em 
português têm como origem a tradução brasileira de Déborah Danowski. 
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argumenta, por exemplo, que “[w]e can successfully refer to and genuinely think and 

talk about something, as Hume acknowledges in his use of the notion of a ‘relative’ 

idea, even though there’s a sense in which we don’t know what we’re thinking or talking 

about” (STRAWSON, 1989, p. 119). 

 A fim de atingir esse objetivo, o presente texto se encontra dividido em três 

partes. Primeiramente, defendo que o caráter do projeto epistemológico de Hume e o 

reconhecimento de que o homem comum acredita na existência de conexões 

necessárias na natureza justificariam a afirmação de que Hume considera essa crença 

compatível com a sua teoria das ideias. Em seguida, procuro mostrar, recorrendo a 

distinção entre relações de ideias e questões de fato ou existência e a distinção entre 

conhecimento, provas e probabilidades, que Hume aceitaria a existência de ideias 

relativas e, consequentemente, da ideia relativa de conexão necessária. Por fim, o texto 

se encerra com uma breve observação sobre qual seria, do ponto de vista do autor, a 

interpretação mais correta da teoria humeana da causalidade. 

 

Seção 1: O projeto filosófico de Hume no Tratado e na Investigação 

 

 Na introdução do Tratado da Natureza Humana, Hume faz algumas 

observações acerca do estado atual do debate filosófico e científico no seu tempo. 

Dentro da filosofia, o que encontramos nos sistemas dos filósofos mais eminentes são 

“[p]rincípios acolhidos com base na confiança; consequências deles deduzidas de 

maneira defeituosa; falta de coerência entre as partes, e de evidência no todo” (THN 

Introduction 1).  Nas ciências, “[m]ultiplicam-se as disputas, como se tudo fora 

incerto; e essas disputas são conduzidas da maneira mais acalorada, como se tudo fora 

certo” (THN Introduction 2). A fim de solucionar esses problemas das ciências e da 

filosofia, Hume se propõe a construir uma ciência da natureza humana. Essa ciência 

teria como objeto de investigação o homem ou, mais especificamente, a mente humana 

e teria como objetivo determinar os princípios a partir dos quais ela opera. Uma vez 

estabelecida essa ciência, Hume acreditava que ela seria capaz de fundamentar todo o 

conhecimento humano, pois “[n]ão existe nenhuma questão importante cuja decisão 

não esteja compreendida na ciência do homem; e não existe nenhuma que possa ser 

decidida com alguma certeza antes de conhecermos essa ciência”. (THN Introduction 

6). Tal como o próprio subtítulo do Tratado explícita, “uma tentativa de introduzir o 
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método experimental de raciocínio nos assuntos morais”, o método de investigação 

utilizado nessa ciência seria o método experimental, análogo a aquele utilizado nas 

ciências naturais. 

 De maneira similar ao Tratado, Hume afirma que o objetivo da Investigação 

sobre o Entendimento Humano consiste na construção de uma “geografia da mente”. 

O seu objetivo fundamental seria reconhecer “as diferentes operações da mente, 

distingui-las umas das outras, classificá-las sob os títulos adequados e corrigir toda 

aquela aparente desordem na qual mergulham quando tomadas como objetos de 

pesquisa e reflexão” (EHU 1.13) 3 .  Essa proposta surge como uma tentativa de 

solucionar um dos problemas identificados por Hume na metafísica. De acordo com 

Hume, o grande problema da metafísica consiste no fato de ela ser um produto da 

vaidade humana e das superstições. A primeira faria com que os homens desejassem 

“penetrar em assuntos completamente inacessíveis ao entendimento”, enquanto as 

superstições “incapazes de se defender em campo aberto, cultivam essas sarças 

espinhosas impenetráveis para dar cobertura e proteção a suas fraquezas” (THN 1.11). 

Tendo isso em vista, Hume argumenta que a única maneira de acabar com esses dois 

problemas da metafísica seria “investigar seriamente a natureza do entendimento 

humano e mostrar, com base em uma análise exata de seus poderes e capacidades, que 

ele não está de modo algum apto a tratar de assuntos tão remotos e abstrusos” (EHU 

1.12). Estabelecida essa geografia mental, Hume afirma que nós deveríamos então 

“dedicar algum cuidado ao cultivo da verdadeira metafísica a fim de destruir aquela 

que é falsa e adulterada” (EHU 1.12). 

 Esse projeto epistemológico apresentado em ambas obras, cujo objetivo é 

determinar as leis e princípios que regem as operações da mente humana, possui um 

aspecto normativo e um aspecto descritivo. Ao tratar de qualquer tema, Hume procura 

determinar, primeiramente, quais são as justificativas racionais que nós temos para 

possuir uma determinada crença. Uma vez respondida essa questão, o objetivo de 

Hume é determinar qual seria a faculdade mental ou princípio que gera essa crença, a 

despeito de nós possuirmos ou não uma justificativa racional para mantê-la4. Esses 

                                                     
3 As referências a Investigação sobre o Entendimento Humano serão feitas utilizando o padrão “EHU 
x,y,z” onde “x” é o número da seção, “y” o número da parte (se houver) e “z” o número do parágrafo no 
qual a passagem referenciada se encontra. A numeração indicada é aquela estabelecida na edição crítica 
da Investigação de T.L.Beauchamp. As citações em português da Investigação têm como origem a 
tradução brasileira de José de Oscar de Almeida Marques. 
4 Ao tratar especificamente do tema da causalidade, Beauchamp (1995) considera necessário distinguir 
dois projetos de investigação filosófica distintos: um projeto de descrição, no qual Hume enumera os 
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dois aspectos do projeto humeano se mostram de maneira clara no modo pelo qual ele 

aborda o tema das nossas crenças sobre fatos não observados, ou seja, as nossas 

inferências causais. Uma vez tendo estabelecido que as nossas inferências causais são 

fundamentadas pela experiência e pela relação de causa e efeito, Hume se propõe a 

mostrar que “mesmo após termos experiência das operações de causa e efeito, as 

conclusões que retiramos dessa experiência não estão baseadas no raciocínio ou em 

qualquer processo do entendimento.” (EHU 4.2.15 ênfase do original). Tendo 

respondido essa questão, Hume afirma que “[s]e não é um argumento que obriga a 

mente a dar este passo, ela deve estar sendo conduzida por algum outro princípio de 

igual peso e autoridade [..] Descobrir qual é esse princípio pode muito bem 

recompensar todas as dificuldades da investigação.”(EHU 5.1.2). Estabelecido que as 

nossas inferências causais não podem ser justificadas por qualquer processo de 

raciocínio seja ele demonstrativo ou probabilístico, Hume procura determinar qual é 

o princípio gerador dessas crenças.  

A teoria humeana das ideias constitui-se como o primeiro passo na construção 

desse projeto epistemológico de Hume. O princípio da cópia, por sua vez, é o princípio 

mais básico dessa teoria e possui função basilar na filosofia de Hume, norteando as 

suas investigações em diversos temas como, por exemplo, o problema da existência do 

mundo exterior, da identidade pessoal e, o mais importante, a causalidade5. Ao iniciar 

suas investigações sobre esse tema, Hume argumenta que nós deveríamos, 

primeiramente, identificar a impressão que origina a ideia de causação, pois “[é] 

impossível raciocinar de maneira correta sem compreender perfeitamente a ideia 

sobre a qual raciocinamos; e é impossível compreender perfeitamente uma ideia sem 

referi-la à sua origem, e sem examinar aquela impressão primeira da qual ela surge.” 

(THN 1.3.2.4). 

Dado o caráter normativo e descritivo do projeto epistemológico de Hume e o 

lugar ocupado pela teoria das ideias nesse projeto, afirmar que a crença na existência 

de conexões necessárias é incompatível com a teoria humeana das ideias e com o 

                                                     
diferentes componentes da ideia de causação e identifica a ideia de conexão necessária como seu 
componente essencial, e um projeto de revisão, no qual ele se propõe a determinar a origem dessa ideia. 
5 Alguns autores questionam a importância atribuída por Hume a teoria das ideias no seu projeto 
filosófico. Craig considera que “[n]ot only are many of Hume's apparent references to the theory of ideas 
and impressions deceptive; he is also prepared to ignore it, or at least to weaken considerably his official 
formulation of it, at times when he really is on its home ground and speaking of meaningfulness and 
significance (CRAIG, 1987, p.120) 
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princípio da cópia significa que, para Hume, nós somos completamente incapazes de 

possuir essa crença. Contudo, Hume parece considerar que o homem comum acredita 

não só na existência de conexões necessárias, mas também que ele é capaz de perceber 

essas conexões. No Tratado, Hume argumenta, por exemplo, que é natural que os 

homens comuns imaginem “perceber uma conexão entre os objetos que constataram 

estar constantemente unidos; e como o costume tornou difícil separar as ideias, eles 

tendem a imaginar que essa separação é em si mesma impossível e absurda” (THN 

1.4.3.9). Além disso, muitos autores argumentam que a crença na existência de 

conexões necessárias é, para Hume, uma crença natural. Essas crenças seriam 

produzidas por uma série de mecanismos instintivos e propensões naturais que 

existiriam de maneira uniforme na espécie humana. Como consequência disso, todos 

os seres humanos inevitavelmente possuiriam essas crenças. Kemp Smith defende que 

haveria duas crenças naturais na filosofia de Hume “the belief in the continuing, and 

therefore independent, existence, and the belief in causal connexion” (SMITH, 1993, 

p. 222). Segundo Kemp Smith, essas crenças seriam inevitáveis, irresistíveis, 

universais, fundamentais e completamente imunes ao ceticismo. 

 

Seção 2: Ideias Relativas e o Princípio da Cópia 

 

 Pelos  fatos  aludidos  acima,  parece  me plausível  supor que a crença na 

existência de conexões necessárias tenha de ser, de algum modo, compatível com a 

teoria humeana das ideias. Afinal de contas, seria extremamente curioso se Hume 

reconhecesse que nós possuímos essa crença e, não obstante esse fato, os princípios 

básicos do seu projeto epistemológico fossem incompatíveis com a sua existência. Por 

essa razão, se faz necessário demonstrar que a ideia de conexão necessária, enquanto 

uma relação entre objetos, é compatível de algum modo com o princípio da cópia. A 

fim de atingir esse objetivo, muitos autores recorrem ao conceito de ideia relativa. 

Hume utiliza esse conceito poucas vezes em suas obras, a mais significativa delas ao 

tratar do problema da existência do mundo exterior na seção “Da ideia de existência, 

e de existência externa” (THN 1.2.6). O objetivo dessa seção é determinar a origem da 

ideia de existência externa. Após estabelecer que nós somos incapazes de conceber a 

ideia de um objeto distinto das nossas percepções e que exista independente da mente, 

Hume argumenta que “[o] mais longe que podemos chegar no que diz respeito à 
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concepção de objetos externos, quando se os supõe especificamente diferentes de 

nossas percepções, é formar deles uma ideia relativa, sem pretender compreender os 

objetos relacionados” (THN 1.2.6.9, ênfase do original). Ao tratar sobre essa noção, 

Strawson (1986) argumenta que Hume defende que nós somos capazes de “‘suppose’ 

and indeed firmly believe something to exist, and have what he calls a ‘relative’ idea of 

it, on account of some relation which we take it to stand in to us, and hence refer to it, 

although we have no sort of positive, empirically contentful conception of its nature” 

(STRAWSON, 1986, p. 16). Na visão de Strawson, uma ideia relativa não seria cópia de 

uma impressão e um objeto seria concebido através dela pelas relações que ele 

estabelece com outros objetos. Sendo assim, a ideia de força ou conexão necessária 

(termos esses que são sinônimos para Hume) poderia ser descrita como “whatever it 

is in reality which is that in virtue of which reality is regular in the way that it is” 

(STRAWSON, 1989, p. 46 ênfase do original). Por não serem cópias de uma impressão, 

essas ideias não possuiriam um conteúdo descritivo positivo e, consequentemente, nós 

seríamos incapazes de compreender a natureza do objeto concebido através delas. 

Contudo, Strawson argumenta que essas ideias teriam, para Hume, algum tipo de 

conteúdo e seriam, portanto, ideias genuínas. 

 No entanto, dado o uso raro desse conceito na obra de Hume e a centralidade 

do princípio da cópia no seu projeto filosófico, alguém poderia argumentar que as 

ideias relativas, sendo incompatíveis com esse princípio, não seriam, para Hume, 

ideias genuínas providas de conteúdo ou significado. Winkler (2003) crítica o uso feito 

por Strawson da noção de ideia relativa, dentre outros motivos, pelo fato de ela 

aparecer raramente nas obras de Hume. Flage (2003) argumenta, a partir do uso desse 

conceito por outros autores da tradição empirista e pelo próprio Hume, que “any 

attempt to assign a philosophically robust role to Humean relative ideas is warranted 

neither by the historical milieu nor by the Humean texts” (FLAGE, 2003, p. 138). 

Porém, acredito que Hume considera a existência de ideias relativas, tais quais 

concebidas por Strawson, compatíveis com o seu princípio da cópia e que elas seriam, 

portanto, ideias genuínas providas de algum tipo de conteúdo. A fim de mostrá-lo, se 

faz necessário analisar o princípio da cópia e os argumentos apresentados por Hume 

para defendê-lo a partir de duas distinções epistemológicas estabelecidas por Hume: 

a distinção entre relações de ideias e questões de fato e a distinção entre conhecimento, 

provas e probabilidades.  
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 Na Investigação, Hume distingue o conhecimento humano em dois tipos 

fundamentais: as relações de ideias e as questões de fato ou existência. Através da 

expressão “relações de ideias”, Hume designa todas as proposições que constituem a 

geometria, álgebra, aritmética e a lógica. Segundo Hume, essas proposições seriam 

regidas pelo princípio de não contradição e a sua verdade seria estabelecida ou por 

demonstração ou por intuição. Pela expressão “questões de fato ou existência”, Hume 

designa todas aquelas proposições cuja verdade é estabelecida pela experiência. A 

verdade dessas proposições é sempre contingente e, por essa razão, “[o] contrário de 

toda questão de fato permanece sendo possível, porque não pode jamais implicar 

contradição, e a mente o concebe com a mesma facilidade e clareza, como algo 

perfeitamente ajustável à realidade” (EHU 4.1.2). Como exemplo de questão de fato 

cujo contrário é possível, Hume afirma que “[q]ue o sol não nascerá amanhã não é 

uma proposição menos inteligível nem implica mais contradição que a afirmação de 

que ele nascerá; e seria vão, portanto, tentar demonstrar sua falsidade” (EHU 4.1.2. 

ênfase do original). Na visão de Hume, questões de fato são proposições contingentes 

cuja verdade é estabelecida pela experiência e, por essa razão, nós somos sempre 

capazes de conceber o seu contrário. Consequentemente, Hume provavelmente estaria 

disposto a aceitar a possibilidade de existirem exceções ou contraexemplos a uma 

questão de fato expressa como um princípio ou lei geral. 

 No Tratado, Hume distingue os raciocínios humanos de acordo com o seu grau 

de evidência em três tipos fundamentais: o conhecimento, as provas e as 

probabilidades. Hume denomina pelo termo “conhecimento” aqueles argumentos que 

são derivados da comparação de ideias. Pelo termo “probabilidades”, Hume designa 

aqueles argumentos indutivos cuja verdade da conclusão nós consideramos como 

meramente provável. Porém, Hume argumenta que a distinção dos raciocínios 

humanos em conhecimento e probabilidade não seria suficiente. Segundo Hume, “o 

certo é que, na linguagem corrente, não hesitamos em afirmar que muitos argumentos 

causais excedem a probabilidade, podendo ser aceitos como uma espécie superior de 

evidência” (EHU 1.3.11.2). Hume exemplifica esse ponto ao afirmar que se alguém 

dissesse que “é apenas provável que o sol nasça amanhã, ou que todos os homens 

devem morrer, pareceria ridículo; no entanto, é evidente que a única certeza que temos 

acerca desses fatos é a que a experiência nos proporciona” (EHU 1.3.11.2). Por essa 

razão, Hume introduz a noção de prova e designa por esse termo “os argumentos 
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derivados da relação de causa e efeito, e que estão inteiramente livres de dúvidas e 

incerteza.” (EHU 1.3.11.1). As provas seriam, portanto, argumentos indutivos cuja 

verdade da conclusão nós não duvidaríamos.  

Uma vez conhecidas essas distinções, se faz necessário determinar como Hume 

classificaria o princípio da cópia e os argumentos apresentados por ele em defesa desse 

princípio. Hume apresenta dois argumentos em ambas as obras para defendê-lo. No 

Tratado, Hume argumenta, primeiramente, que ao analisar todas as nossas ideias e 

impressões simples é possível constatar dois fatos. Primeiramente, Hume constata que 

todas as nossas ideias simples possuem uma impressão simples correspondente e vice-

versa. A partir disso, Hume conclui que “[u]ma tal conjunção constante, em um 

número infinito de casos, jamais poderia surgir do acaso. Ela prova, ao contrário, que 

há uma dependência das impressões em relação às ideias, ou das ideias em relação às 

impressões.” (THN 1.1.1.5 minha ênfase). Em seguida, Hume constata que todas as 

nossas impressões simples aparecem a mente antes das suas ideias simples 

correspondentes. Hume observa que quando queremos que uma criança seja capaz de 

conceber um determinado objeto como, por exemplo, uma laranja, nós apresentamos 

a ela o objeto, ou seja, a sua impressão, mas nunca tentamos fazer o contrário (produzir 

a impressão transmitindo para a criança a sua ideia correspondente). Tendo isso em 

vista, Hume conclui que  

 

A conjunção constante de nossas percepções semelhantes é uma prova 

convincente de que umas são as causas das outras; e essa anterioridade das 

impressões é uma prova equivalente de que nossas impressões são as causas de 

nossas ideias, e não nossas ideias as causas de nossas impressões (THN 1.1.1.8, 

minha ênfase). 

  

Estabelecido esse ponto, Hume argumenta que “toda vez que algum acidente 

obstrui a operação das faculdades que geram determinadas impressões, [...] perdem-

se não apenas as impressões, mas também suas ideias correspondentes,” (THN 

1.1.1.8). Segundo Hume, um cego seria incapaz de conceber a ideia de cor, assim como 

um surdo seria incapaz de conceber a ideia de som. Dado que a incapacidade de possuir 

certas impressões implica incapacidade de possuir as suas ideias correspondentes, 

Hume conclui que essa seria mais uma evidência em favor do seu princípio da cópia. 
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 Assim, parece plausível supor que o princípio da cópia poderia ser classificado 

como uma questão de fato ou existência cuja verdade é estabelecida por uma prova no 

Tratado. Ao fazê-lo, nós somos capazes de compreender por que Hume parece ter 

confiança de que esse princípio seja verdadeiro e, ao mesmo tempo, por que ele parece 

admitir a existência de exceções a esse princípio. Esse ponto é ainda reforçado pelas 

declarações posteriores de Hume na Investigação acerca do princípio da cópia. Na 

seção VII da Investigação, antes de iniciar sua busca pela origem da ideia de conexão 

necessária, Hume afirma que “[p]arece pouco controversa a afirmação de que nossas 

ideias são apenas cópias de nossas impressões [...] Esforcei-me para explicar e provar 

essa proposição,” (EHU 7.1.4, minha ênfase). Sendo assim, o princípio da cópia seria 

uma verdade geral contingente da qual nós não duvidamos, mas que Hume admitiria 

a possibilidade de haver contraexemplos ou exceções a ela. Na realidade, o próprio 

Hume apresenta um possível contraexemplo ao princípio da cópia no Tratado. Hume 

pede que imaginemos um homem que durante os trinta anos de sua vida tenha tido 

contato com os mais diversos tipos de cores com exceção de um tom específico de azul. 

Então, Hume se pergunta se esse homem seria capaz de conceber esse tom de azul, 

caso ele fosse exposto a cada uma das diferentes tonalidades dessa cor de maneira 

gradativa da mais escura para a mais clara. Segundo Hume, haverá ao menos algumas 

pessoas que afirmaram que sim e que “[e]sse exemplo pode servir como prova de que 

as ideias simples nem sempre derivam das impressões correspondentes - embora o 

caso seja tão particular e singular que quase não é digno de nossa atenção, não 

merecendo que, apenas por sua causa, alteremos nossa máxima geral.” (THU 1.1.1.10). 

Isso parece demonstrar que, apesar da centralidade do princípio da cópia na filosofia 

de Hume, ele estaria disposto a admitir a existência de exceções a esse princípio. 

Consequentemente, Hume poderia aceitar a existência de ideias que não são cópias de 

uma impressão, mas que, ainda assim, seriam genuínas e dotadas de algum tipo de 

conteúdo, tal como as ideias relativas descritas por Strawson. Portanto, Hume poderia 

aceitar que nós somos capazes conceber a ideia de conexão necessária enquanto uma 

relação existente entre objetos através de uma ideia relativa e que essa ideia possuiria 

algum tipo de conteúdo. 
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Seção 3: Conclusão 

 

 Ao longo deste trabalho, procurei defender que tanto a crença na existência de 

conexões necessárias na natureza quanto a sua correspondente ideia relativa são 

compatíveis com a teoria humeana das ideias e com o princípio da cópia. A fim de 

atingir esse objetivo, argumentei, primeiramente, que a crença na existência de 

conexões necessárias na natureza seria compatível com a teoria humeana das ideias 

devido a (1) o caráter do projeto filosófico humeano, (2) a posição que a teoria das 

ideias ocupa nesse projeto e (3) o fato de Hume reconhecer que o homem comum 

possui essa crença. Em seguida, argumentei que a ideia relativa de conexão necessária 

ou poder causal seria compatível com o princípio da cópia devido ao fato de Hume 

estar disposto a aceitar exceções a esse princípio. A partir disso, alguém poderia 

concluir que eu, assim como Strawson, Kemp Smith e muitos outros defendo que 

Hume era um realista cético com relação a causalidade (e.g. Wright (1983), Costa 

(1989), Hanfling (1979), Livingston (1995)). Porém, se faz necessário enfatizar que as 

duas teses não estão necessariamente correlacionadas. Hume poderia aceitar a 

compatibilidade da crença na existência de conexões necessárias na natureza e da sua 

ideia relativa com a sua teoria das ideias e, ainda assim, defender que não há conexões 

necessárias entre objetos ou eventos na natureza. Com relação a essa questão, acredito 

que a posição mais sensata se encontra em um ponto médio entre a interpretação 

realista cética e a interpretação tradicional. Há a possibilidade de que Hume não 

estivesse interessado em determinar se há ou não conexões necessárias na natureza e 

que essa seria, portanto, uma questão que Hume nunca pretendeu responder.  
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Resumen 
La tesis de esta digresión girará en torno a reflexionar sobre la identidad del invitante 
en la invitación a los atribulados y cargados en Mt 11: 28-30, teniendo en que el inciso 
inicial marca el pronombre: “venid a mí”, y de igual modo el inciso final cierra: “que yo 
os aliviaré”. No hay duda que la invitación aparece girando en torno del invitante y 
construyéndose a partir de ese eje. Responder a la cuestión del invitante es de suma 
urgencia, si tenemos en cuenta la preocupación de Kierkegaard respecto a un 
cristianismo “falsificado”, la mayor y más peligrosa de las veces, a través de estas 
“atractivas”, “sencillas” y bien difundidas (recuérdese el grabado de la invitación en la 
estatua de Thorvaldsen) sentencias del cristianismo en la sociedad. Pero, ¿será que 
son atractivas y sencillas? Afirmaremos que el invitante es Cristo, el Dios hombre. 
Primera premisa que nos conduce a explicar, a la larga, que el invitante tiene la marca 
del escándalo. No es una marca accidental, tampoco un rumor, pues es Cristo quien 
advierte sobre el peligro de escandalizarse en sus cercanías. En detalle, el escándalo 
consiste en volver a situar a Cristo en la real humillación de su condición humana, 
siendo que, por más declaración directa de su divinidad en hechos y teoría, no podía 
manifestar su atributo de ser Dios. De ese modo, el escándalo es el choque contra la 
razón humana que sitúa al cristianismo en la extenuante disyunción radical de creer o 
escandalizarse, sin tercer término apaciguador y sin soslayar vivir a la vera del 
escándalo. Por tanto, el corolario final de esta tesis afirma que el cristianismo no puede 
ser entendido sin el concepto de escándalo y, mucho menos, la invitación que se 
construye y se teje alrededor del Dios-hombre. 
Palabras clave: Cristianismo. Dios-hombre. Escándalo. Invitación. Razón. 
 

Abstract 
The thesis of this digression will revolve around reflecting on the identity of the invitee 
in the invitation to the weary and burdened in Mt 11: 28-30, bearing in mind that the 
initial paragraph marks the pronoun: “come to me”, and equally So the final paragraph 
closes: "that I will rest you". There is no doubt that the invitation appears revolving 
around the invitee and building itself from that axis. Answering the question of the 
invitee is of the utmost urgency, if we take into account Kierkegaard's concern 
regarding a “falsification” Christianity, the greatest and most dangerous of the times, 
through these "attractive", "simple" and well spread (remember the engraving of the 
invitation on the statue of Thorvaldsen) sentences of Christianity in society. But are they 
attractive and simple? We will affirm that the invitee is Christ, the God-man. First 
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premise that leads us to explain, in the long run, that the invitee has the mark of 
scandal. It is not an accidental mark, nor a rumor, since it is Christ who warns of the 
danger of being scandalized in his vicinity. In detail, the scandal consists in placing 
Christ back in the real humiliation of his human condition, since, due to more direct 
declaration of his divinity in facts and theory, he could not manifest his attribute of 
being God. In this way, scandal is the clash against human reason that places 
Christianity in the exhausting radical disjunction of believing or being scandalized, 
without a third pacifying term and without avoiding living on the edge of scandal. 
Therefore, the final corollary of this thesis affirms that Christianity cannot be 
understood without the concept of scandal and, much less, the invitation that is built 
and woven around the God-man. 
Keywords: Christianity. Invitation. God-man. Reason. Scandal.  
 

 

 1 Introducción 

 

La idea es comenzar a interrogarnos y a desafiarnos sobre la posibilidad de que 

la atractiva y bien difundida invitación a los atribulados y cargados no sea, después de 

todo, “tan aliviadora” o necesariamente el alivio que imaginábamos. Al respecto, Poole 

(1993, p. 237; p. 243-244) detalla que si la invitación fue grabada como inscripción 

ideal para la estatua de Cristo, esculpida por Thorvaldsen en la iglesia de Nuestra 

Señora (Vor Frue Kirke), y así era imposible ignorar como Cristo extendía sus brazos 

y daba la apacible bienvenida al público, tampoco fue hecha para ignorar como a los 

laterales de la iglesia estaban los discípulos de Cristo con la sierra, la espada, el cuchillo 

y el hacha con las cuales fueron ejecutados por ser testigos de la verdad. Más 

abrumador, detalla Pool, es observar que las posiciones de los apóstoles fueron 

talladas, con todo, inermes, serenas, rígidas, sin el menor recuerdo de sus angustias y 

sin venerar el grito al cielo o la apología del dramatismo; detalles que tal vez -en una 

interpretación- no eran solo por seguir los ideales del arte neoclásico, sino porque, al 

fin y al cabo, Thorvaldsen sabía que los discípulos ya no seguían siendo testigos en el 

mundo.   

Así, en esta atmosfera atrapante, a la espera de un conflicto visual, en donde 

más de una vez Kierkegaard (ya sea que haya aprovechado la pertinencia o 

simplemente cumpliera el itinerario de sus deberes en un escenario ideal) aludió a la 

invitación de Cristo en varios de sus sermones (1993, p. 23), todo parece indicar, para 

maravilla y asombro de Poole (1993, p. 241), que Thorvaldsen pudo tener la intención 

de estallar, en una sincronía no planeada con el danés, la pregunta: “¿cuál es, en vista 
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a todo el peligro inherente para ser un testigo de la verdad, el significado de tu 

ofrecimiento?”. Pregunta que, en el conjunto de la pieza artística, es agregada por cada 

discípulo en el camino y comunicada totalmente en la mirada de Pablo, el más cercano 

a Cristo, quien lo mira directamente con afinación pasmada como si tuviera una última 

cosa por descansar y aligerar: la mirada.  

Restaría decir, entonces, que la lectura de la invitación no tendría que tomarse 

como el recuerdo del escondite cristiano frente al mundo perverso o para conmemorar 

la “dulzura” del redentor, sino tomarse con temor y temblor paulino. Cristo, como 

escándalo, comienza a desafiarnos con el pensamiento de que tal vez el cristianismo 

no sea nada de lo que se ha dicho al respecto y, a su vez, a desafiarnos con la actitud de 

tomar en consideración dichas inquietudes, pese a lo incomodo que resulten, para 

tampoco confirmar que el problema con el cristianismo radica en los oídos sordos. 

 

2 El invitante es no es Dios, es el Dios-hombre  

 

Quien invita venir a él es Cristo en humillación, nada parecido o semejante a un 

ser majestuoso que delate la certeza de su autoafirmación, según la cual, él es Dios. 

Mas bien, la majestad aparece como algo opuesto que no puede pronunciar la 

invitación sin volver en otra cosa el cristianismo; es decir, no la puede pronunciar sin 

que ya no le pertenezca a Cristo o Cristo sea ofendido. Dice Kierkegaard: 

 

El que invita es, consiguientemente, Jesucristo el humillado, y es El quien ha dicho 

aquellas palabras de la invitación. No es desde la majestad desde donde las dice. 

Si fuese esta la situación, entonces el cristianismo seria paganismo y Cristo 

profanado; por lo cual es falso que así sea (KIERKEGAARD, 2009, p. 61). 

 

Pero, ¿en qué radica su humillación opuesta así a su majestad? A la cuestión, 

podríamos responder con una expresión verbal que usa Kierkegaard, tanto en su obra 

Migajas filosóficas, como aquí en Ejercitación del cristianismo, y que tiene ese peculiar 

poder de explicarlo todo, la expresión es: “¡Mirad qué hombre!” (KIERKEGAARD, 

2009, p. 63), proferida por Poncio Pilato en el juicio de Cristo. Esa expresión, así 

proferida, ponía de manifiesto que la autoproclamación de Cristo como Dios, resultaba 

infinitamente degradante en su persona, cuando él era un simple hombre individual 

desde todo ángulo y lado. Así resulta al menos para el “paganismo”, que, en la visión 



 
 
 
 
50 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 3 

de Kierkegaard, concuerda con todas aquellas concepciones en conflicto con el 

cristianismo, por estar guiadas según la sensibilidad natural y el pensamiento, no por 

la fe (iustus ex fide vivit). Desde esa perspectiva, o resulta injurioso concebir la 

humanidad de Dios (como ocurrió con Pilato) o todo resulta improcedente hasta no 

igualar lo humano con lo divino (como sucede en la serena “fe” de los creyentes).  

Hasta cierto punto, no es para menos, pues, indistintamente, para el paganismo 

y el cristianismo, Dios   tiene alguna instancia mínima que no corresponde con el ser 

humano por definición esencial: o se ha dicho que es inmortal o feliz o se ha dicho que 

es infinito y eterno. 

Por tanto, la humillación esencial de Cristo, aquello que siempre y sin importar 

qué lo hizo un humillado, consistió en ser el hombre a leguas de Pilato. Por definición 

y con acuerdo del paganismo, ese hombre individual estaba en grado inferior y menor 

respecto a su autoproclamación divina. No solo su humanidad no correspondía a su 

ideal divino, sino que carece, según Pilato, de todo lo divino y no anima siquiera 

intentar una correspondencia. De modo que la cuestión de hacerse hombre era en 

grado infinito; es decir, absolutamente, sin menos (-) o más (+). Ergo, la humillación 

de Cristo es infinita. En términos prácticos, desde su nacimiento hasta el último día, 

sufrió una injusticia algo enigmática, del tipo que solo se pueden callar, cuando en las 

palabras o en los pensamientos, lo primero a delatar apuntaba al hombre de Pilato. 

Incluso, sugiere Kierkegaard, muy seguramente sufrió el poder de la inteligencia o de 

la burla perspicaz que pensó: si Dios es un hombre, ergo, muchos se equivocaron y 

todos somos Dios (2009, p. 74). De modo que, si para Platón, el problema con los dioses 

antiguos era que no asumían con verdad otras naturalezas, como la humana, haciendo 

caer así en juicios engañosos y falsos a los ciudadanos, la pregunta sería, ¿cuál sería el 

juicio de Platón ante el Dios-hombre de Pilato? 

En todo caso, notemos que en virtud de la humillación real, Kierkegaard 

concuerda medianamente con la respuesta de Pilato. De hecho, él dice 

(KIERKEGAARD, 2009, p. 63): “aquel hombre sobre el cual se dijo con toda la razón 

humana: “¡Mirad que hombre!”. Con toda verdad humana-se2 piensa- juzgan injurioso 

                                                     
2 Aunque en la edición en español aparece: “con toda la razón humana”, en la edición danesa aparece 
simplemente menneskelig (humanamente), diferente de menneskelig Fornuft, que cabalmente sería por 
expreso “razón humana”. La aclaración es importante para entender por qué Kierkegaard daría o 
tomaría con un parcial sentido positivo la expresión de Pilato expresada humanamente con toda verdad. 
Muy diferente y en oposición a la apreciación que tendría del juicio proferido por la “razón humana”, en 
cuanto que, como “razón humana”, veremos a continuación, se patentiza en el juicio que juzga 
“fantásticamente” la identidad o igualdad entre Dios y hombre. 
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que ese hombre a claras se autoproclame Dios. Es un hecho que un hombre así no 

corresponde por definición con lo divino. No obstante, a su juicio, la respuesta falla 

porque todavía no ha captado que ese hombre austero y sencillo, nada Dios, es Dios 

humillado. Así que, en la perspectiva de Kierkegaard, Platón debería “temer” aún más, 

pues, en el caso del Dios cristiano, ser verdaderamente hombre, tampoco equivale a 

ser meramente hombre. 

Por otra parte, Kierkegaard no tiene la misma simpatía con el paganismo que 

iguala a lo humano con lo divino, en un procedimiento ad hoc, para quitarse tan 

pronto y tan rápido el problema del cristianismo. Su lucha fuerte es con el paganismo 

de “estos miles y miles que han creído” (KIERKEGAARD, 2009, p. 113), o sea, con la 

situación global de la “cristiandad” (la comunidad de feligreses). En anexo, su lucha 

también es con la identidad del Dios-hombre en la filosofía especulativa, según 

Kierkegaard, auto considerada “cristiana” “por pensar” el cristianismo (2015, p. 174). 

Esta filosofía aparece en respuesta al peculiar modo cartesiano de filosofar desde el 

temor, entre ellos, el temor de que Dios pudiera pensar alguna verdad distinta a la 

nuestra y su consecuente problema abismal: el engaño (DESCARTES, 1995, p. 70; 

KIERKEGAARD, 2010, p. 625-624). Indistintamente, en ambos contextos, 

Kierkegaard presencia el mismo fenómeno: pasadizo directo de la humanidad de Cristo 

a su divinidad en una identidad idem per idem (lo mismo por lo mismo). 

De repente, en la cabeza humana se ignoró cuánto un ser humano, llanamente 

hombre individual, puede profanar la eternidad, que hubo valor para transformar la 

cualidad humana de Cristo en algo divino. Naturalmente, tal transformación deja la 

punzante duda de si en aquella “transformación” de la cualidad humana, ella sigue 

siendo cualidad humana. Duda que hace plantear a Kierkegaard la metábasis eis allos 

genos (paso a otro género), como problemática lógica para efectuar tal 

transmodificación del mundo (2009, p. 52). La duda es punzante, porque el 

cristianismo requiere de un Cristo humillado, despojado de su divinidad, hombre sin 

apelación, modelo de renuncia y abnegación, para no tornar falsas las palabras de los 

Apóstoles. Es claro que una cualidad solo puede ser infinita, o sea, sin menos (-) o más 

(+). De lo contrario, la cualidad no alcanza a ser lo que ella es. Por eso, aunque también 

es cierto que la unidad de las cualidades debe ser infinita, como seguramente ocurre en 

el caso del Dios-hombre, también es cierto que, si la unidad todavía contiene la cualidad 

hombre, entonces, infinitamente no debe ser Dios. En efecto, el asunto no es para 



 
 
 
 
52 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 3 

pensar, porque es una paradoja3. Es una paradoja que la infinitud cualitativa de la 

relación (Dios-hombre) y la infinitud cualitativa de las cosas singulares relacionadas 

(Dios)-(hombre), termine en una paradoja que no deja agarrarse en el pensamiento. 

Es una paradoja que, por el bien y la verdad de ambas cosas, la cuestión encuentre 

legitimidad, pero termine sin poder ser ajustado a los esquemas del pensamiento. Al 

respecto, Kierkegaard no ahorra palabras para la paradoja del Dios-hombre: “Ni en los 

cielos, ni en la tierra, ni en los abismos, ni en los más fantásticos extravíos del 

pensamiento es posible, hablando en términos humanos, una reunión de dos extremos 

más sin sentido” (KIERKEGAARD, 2009, p. 100). 

Según ese razonamiento, no se entiende cómo el creyente en la cristiandad ha 

llegado a tener una “fe” serena, sin tris de insomnio y totalmente despreocupada de 

advertir que, si cree, es justo porque el asunto no es así o en el modo como lo cree. 

Tampoco se entiende cómo la filosofía ha puesto sobre el papel la identidad del Dios-

hombre, a modo de sistema, como si hubiese un método para algo que entra y sale en 

un movimiento vertiginoso. Cuestiones que llevan a preguntar, ¿de dónde ha brotado 

tanta certeza e identidad, si el asunto es una improcedencia desde el mismo raciocinio? 

La respuesta a este enigma a lo largo de EDC, estriba en el mismo argumento que 

Kierkegaard empleó en su autoría como la explicación por excelencia a la gran 

dificultad de tornar la existencia del hombre en un pensamiento. El argumento es la 

fantasía o fantasización. Escribe Kierkegaard (2009, p. 115): “Ciertamente cuando se 

vive ebrio de fantasizaciones, cuando se deja a la fantasía que. forme una figura 

fantástica de Cristo, con quien se relaciona uno en la distancia de la visión 

fantasmática; ciertamente, no se nota quizá entonces el escándalo”. 

En efecto, la fantasía es un “mal” real. Ella es corolario de la infinitud necesaria 

en todas las cosas y cualidades, para desarrollar su sí mismo irrestrictamente en orden 

                                                     
3 La paradoja no debe tomarse como contradicción lógica. Acordamos con Walsh (2009, p. 117) que una 
contradicción lógica significa aniquilar la paradoja en el momento que se afirman los dos extremos al 
mismo tiempo y en el mismo sentido. Por el contrario, cualitativamente, la paradoja es la unión, no la 
identidad (en el mismo sentido), de dos extremos (Dios-hombre) en el límite de sus diferencias 
singulares, o sea, en ese límite que mantiene el orden (la infinitud) tanto de la relación (reunión) como 
de lo cualitativo en la exclusión. Ya en términos de tiempo, no se habla de “al mismo tiempo”, sino de 
una paradoja en el instante que, según Kierkegaard, no existe: “en ningún determinado tiempo, sino 
que constantemente está entrando y saliendo del tiempo para poner en reposo lo que se mueve y en 
movimiento lo que reposa” (2007, p. 174). Es decir, aplicado al Dios-hombre, se dice que sale del tiempo 
por ser Dios, que entra en el tiempo por ser hombre, y todo sucede en el mismo instante del cual decimos 
que es tan breve como si no hubiese cambio (unidad Dios-hombre), aunque, de todos modos, cambia y 
por eso es el instante (la diferencia entre Dios y hombre), pues entra y sale del tiempo. 
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a no ser menos de lo que son. Por la misma razón de que algo cualitativamente no puede 

tener un límite, si no quiere a ser a medias o más o menos así; es decir, no ser según 

verdad, todo, de alguna manera, se mueve naturalmente en el éter de la infinitud. Pero, 

por lo mismo, también nos percatamos de que la infinitud es un arma de doble filo: 

anteriormente se habló en elogio de ella y ahora se habla de un sentido negativo. El 

problema de la infinitud comienza justo cuando una cualidad corta la infinitud de otra 

y entra en desborde sobre las demás. A este nivel es cuando se produce la pérdida del 

así llamado “sentido de la realidad”; cuando el pensamiento ya no capta a un hombre, 

sino a un hombre pensado; y agrega Kierkegaard, cuando se sabe que Cristo sufre y “su 

fantasía no puede menos de poner de relieve inmediatamente lo amable, lo suave, lo 

infinitamente elevado que se encierra en este humillado” (KIERKEGAARD, 2009, p. 

195). 

Es tan sutil y casi indetectable la diferencia entre un hombre y hombre pensado, 

entre un sufrimiento y un sufrimiento canonizado o poético, que precisamente ahí 

acontece la fantasía de la imaginación, su desborde; es ahí donde tenemos tanto 

lunatismo, ensoñación y locura, pues el verdadero loco piensa que diferencia una cosa 

de otra. No obstante, un hombre pensado vuelve a caer en el pensamiento (infinitud 

desbordada) y un sufrimiento poetizado vuelve a caer en la poetización sin humillación 

(infinitud desbordada). En la primera forma es cómo la filosofía especulativa llega a la 

identidad del Dios-hombre en el cristianismo y en el sistema total, o sea, a un hombre 

atemporal y divino. En la segunda forma, es cómo el creyente llega a un Dios hombre 

canonizadamente divino. Por tanto, como el poder de la fantasía es real y su 

característica especial es el desborde de infinitud que raya en la identidad y el redondeo 

de una cosa hasta quedar atrapada en sí misma, Kierkegaard entiende que esa es la 

explicación adecuada para entender por qué en la situación global del cristianismo se 

mantiene la creencia de un Dios en majestad sin auténtica humillación. 

Por rayar en la fantasización y así en la ilusión, Kierkegaard considera que este 

paganismo divino acerca de Cristo es el más peligroso y problemático de todos. Frente 

a ese paganismo, aquel otro que se injuria y se ofende con la humanidad de Cristo, 

como lo hizo la respuesta de Pilato, inspira, incluso, cierta “condescendencia” de 

Kierkegaard. Vimos que el autor apoyó con toda razón humana la expresión: “¡Mirad 

que hombre!”. La razón para esta pequeña simpatía, reposa en el hecho de que Pilato 

vio como mínimo la dificultad, la imposibilidad y la paradoja. Le faltó la fe, pero vio lo 
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demás. Por la misma razón, Kierkegaard también tiene cierta condescendencia con las 

“herejías” que surgieron en los primeros siglos después de Cristo, que, o excluían la 

determinación Dios (ebionitismo) o desplazaban la determinación hombre (docetismo 

y gnosticismo). De ella dice: “portaban un cuño inconfundible de que se sabía sobre lo 

que se trataba” (2009, p. 135). Sin embargo, de las “herejías” modernas que recaen 

hasta nuestros días, basadas en el pasadizo directo de hombre a Dios en Cristo, el autor 

dice: “En toda la modernidad, que porta inconfundiblemente el cuño de que no se sabe 

de lo que se trata, la confusión es otra y mucho más peligrosa”. De ahí la razón de por 

qué Kierkegaard concentra exclusivamente sus críticas a esas “herejías modernas”, 

representadas en los miles y miles de creyentes y la filosofía especulativa. 

Con este panorama, a su vez, podemos entender la crítica enfática que 

Kierkegaard hace cuando distingue a Cristo como un invitante en humillación, en 

contraste con la imagen de su majestad. La crítica apunta hacia los creyentes y 

desorientados pensadores en el cristianismo, que efectúan lo más lamentable: 

introducir el paganismo en el cristianismo. Recordando a su padre, quien era un 

exitoso comerciante de calcetines, dice Kierkegaard: “Todo se hizo tan adecuado como 

el pie al calcetín y, naturalmente, el cristianismo se convirtió así en paganismo” 

(KIERKEGAARD, 2009, p. 59). En cuanto ocurre la conversión, el cristianismo queda 

impedido para hablar con su voz natural, acerca de ese Dios que no dispuso invitar 

venir a él siendo Dios. En detrimento suyo, comienza a hablar con la lengua extraña de 

un paganismo moderno, diciendo que quien invita, con milagros, profecías, 

multitudes, por supuesto, tiene que ser Dios. El creyente o pensador curioso, en lugar 

de reconocer a un hombre austero que choca contra todas las consecuencias divinas 

argüidas, viene a acomodarse al relajamiento pagano, que preferiría ignorar las mil 

maneras cómo un ser humano puede profanar la eternidad con su mortalidad, con tal 

de libéranos ad hoc del problema y la paradoja cristiana. 

En específico, Kierkegaard presenció cómo en su natal Dinamarca el paganismo 

cristiano fue introducido por el romanticismo histórico de Grundtvig, la teología 

inmanente de Martensen y los millones y millones de “cristianos”. De un lado, 

Kierkegaard se refiere a Grundtvig (cap. I, numeral (a)-(c) de la “Parada”) cuando 

menciona los últimos adelantos en historia cristiana que introducen a Cristo en una 

historia del mundo y en una historia eclesiástica. Por medio de ambas historias, 

Grundvig observaba cómo el cristianismo en dieciocho siglos florecía y se fructificaba 
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por todo el mundo y parecía transformar, como el rey Midas, todo a su paso. A través 

de semejante historia descollante, pero en nada afín, según Kierkegaard, con la 

humillación de Cristo, Grundvig veía la oportunidad de sonsacar la doctrina elemental 

del cristianismo amparado en el hecho mismo de su perpetuidad en el tiempo (SNEEN, 

2015, p. 44). Basada centralmente en la Palabra vivía del credo, es una doctrina que, 

sin ser necesariamente algo metódico y erudito, evidente para todos (BACKHOUSE, 

2011, p. 85), comprueba ser, de todos modos, el ABC y la sustancia nutritiva que 

mantiene tanto al más niño, como al más adulto. 

Entretanto, es muy seguro que Kierkegaard aluda a Martensen cuando 

desestima que los milagros y hechos majestuosos como la resurrección y ascensión de 

Cristo sean las contundentes “pruebas del cristianismo”. Martensen (1874, p. 292), por 

ejemplo, insiste varias veces en el mismo hecho: por haberse mantenido puro de 

pecado, la no pecaminosidad demuestra que el cuerpo humano de Cristo nunca estuvo 

en contradicción con su naturaleza divina. Ante tal ordenamiento, uno esperaría que 

para Martensen resultara evidente que ese hombre en sus acciones no pecaminosas 

era Dios y que Dios era, por supuesto, ese hombre. 

Por lo demás, los millones y millones de cristianos son el reflejo de las 

mencionadas “pruebas del cristianismo” y de la confortable evidencia histórica que 

muestra a un cristianismo prevaleciente mientras imperios y reinos caen. Es la iglesia 

de creyentes que solo tiene en su imaginación a un Cristo celeste y nubado, pero falta 

de realidad para atender al hombre que fue advertido por Pilato. 

 

3 El escándalo del Dios-hombre: la respuesta a Juan el Bautista 

 

En vista de esta hibridación sospechosa entre cristianismo y el paganismo 

moderno, Kierkegaard procede, de forma determinante, a obstaculizar esta 

identificación con uno de sus conceptos más incisivos en EDC: el escándalo. Ese 

argumento se concibe como el propósito de la obra, no solo en cuanto está presente de 

inicio a fin, sino en la medida que sería la más importante conquista argumentativa de 

Kierkegaard, para lograr su cometido de atacar directamente a la cristiandad y a la 

iglesia de creyentes en todo el mundo, en cuanto consigue estar basado en una 

interpretación bíblica de Cristo. Es casi pensado como un argumento para amplificar 

la voz del cristianismo, de la autoridad, de la revelación, porque parece que el ser 
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humano no atiende siquiera al raciocinio de su luz natural (lumen naturalis). 

El argumento nos dice, en efecto, que toda la vida del así llamado “hijo del 

hombre”, en su hacer y sufrir cosas propias de humano y propias de Dios, es un 

escándalo. El argumento se deriva de la pregunta algo “desesperada” de Juan el 

Bautista al Mesías acerca de su divinidad, una vez, señala la Escritura, “había oído 

hablar de las obras de Cristo” (Mt 11:1-6; Lc. 7:23). Kierkegaard comenta así la 

respuesta del interrogado: “Él se remite a los hechos milagrosos (los cojos andan, los 

ciegos ven, etc.) y a la misma doctrina (los pobres son evangelizados), y todavía añade, 

bastante curioso, añade: ‘bienaventurado el que no se escandalizare en mí’” 

(KIERKEGAARD, 2009, p. 111)4. 

Pasando al análisis, todo indica que Juan el Bautista, el mejor y más entendido 

de los hombres en esa generación después de Cristo, y quien supuestamente era el 

precursor del camino, quedó justamente parado ante el escándalo, sin forma y sin 

medios para determinar la respuesta, a no ser con la alternativa de enviados y de una 

declaración personal. Es decir, el que más sabía del misterio y conocía de certezas 

sobrenaturales, en especial, de las profecías; quien estaba, por ello, en mejor posición 

que cualquier pensamiento que hasta apenas comenzara a hacer los cálculos, vio la 

posibilidad de chocar contra una piedra inamovible en su propio ámbito y esfera. El 

problema continúa con la respuesta de Cristo. Para referirse a su divinidad, Cristo se 

remite en su respuesta a los hechos milagrosos y a la buena nueva (la enseñanza) que 

debía traer el mensaje. En realidad, eso no era ninguna respuesta, pues Cristo 

responde lo mismo que sabía el Bautista, esto es, Él repite las mismas cosas que 

tornaron perplejo a su precursor en la tierra y lo inquietaron a preguntar. Por tanto, 

parece que incluso con la interrogación del Bautista, sería suficiente para comprobar 

que el cristianismo difícilmente está basado en doctrinas elementales y en pruebas 

lógicas. Todo indica suponer que estar en la adecuada posición y ángulo no es la 

respuesta ni la garantía para concluir la majestad y divinidad de Cristo. La situación 

da para pensar impertinente en el cristianismo tener la “certeza” de que Cristo es Dios, 

sin el más ligero temor y peligro, sin el más ligero reconocimiento de que la cuestión 

no es así de otro modo y que de otro modo es una improcedencia creerlo. 

                                                     
4 Según el autor, esta última frase “curiosa” de la bienaventuranza para el no escandalizado o de pasajes 
que enardecen aún más el escándalo, se encuentran en otros textos bíblicos como: Mt 26: 31-33; Mc 14: 
27-29; Jn 6:61. 
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Ya en lo tocante a la respuesta de Cristo, tal vez ella en su tramo final hizo saber 

a Juan el Bautista que tampoco era un hecho inaudito y escabroso haber enviado a 

preguntar siendo el precursor. Pero, antes, notemos que Cristo dio a la pregunta la 

respuesta más adecuada. Su alusión a los hechos y a la enseñanza, significó recopilar 

los criterios más altos que el ser humano tiene para comunicarse, más allá de la auto 

certeza propia que nada explica y comunica. Se colocaron todas las razones que amerita 

el caso en la forma cómo el ser humano necesita para determinar la verdad o falsedad 

de un fenómeno: en orden, en secuencia, razón tras razón. No hay duda que Cristo 

parece dar cuenta de conocer el tema de la “objetividad” y de conocer cuán importante 

es para el ser humano a la hora de catalogar respuestas determinantes y explicativas. 

En igual proporción, entonces, se supone que Cristo ofrece las respuestas después de 

la cuales -pensaríamos- no habría cómo responder. 

Sin embargo, pese a esta condición y momento crucial en pro los intereses, el 

razonamiento de Cristo y del cristianismo terminó en una encrucijada. Siendo 

consciente tal vez, desde mucho antes, que, si Juan preguntó acerca de su divinidad, 

era por el antecedente de que las “pruebas” a ser reiteradas nuevamente no serían 

suficientemente probatorias, aunque fuera la mejor respuesta, Cristo cierra con la 

frase: “Bienaventurado el que no se escandalizare de mí”. Para esta última frase, que 

Kierkegaard llama la parte “curiosa”, el autor tiene la siguiente explicación: “No dice: 

ergo, yo soy el esperado; dice, después de haberse dirigido a las pruebas: dichoso el 

que no se escandalizare de mí, es decir, aclara concretamente que con relación a Él no 

sirve ningún argumento” (KIERKEGAARD, 2009, p. 111). 

En efecto, toda la argumentación y el cúmulo de razones positivas adjudicadas 

terminó infructífero, porque toda la suma summarum de razones positivas, repartidas 

entre hechos y teoría, no redondeó el procedimiento con la conclusión que el Bautista 

y todos nosotros habríamos esperado: la conclusión de ser el Mesías esperado. Es 

inverosímil que todo ese secuenciar a favor de su divinidad, no haya sido apoyado con 

la conclusión, el golpe final, la declaración pública, la bula papal, el edicto, el 

imprimatur, elementos sin los cuales la explicación queda sin garantía, sin su 

movimiento espontaneo y libre, en pensamientos cortados y al aire. En increíble que la 

conclusión que era más evidente y fácil, después de un proceso totalmente a favor y 

positivo, se haya quedado sin la conclusión anhelada. Muy seguramente, esa era la 

conclusión que el Bautista necesitaba con urgencia y el motivo para haber enviado a 
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preguntar desde la cárcel, pues las razones y el proceso adjudicatorio ya lo tenía. Solo 

faltaba la conclusión, que él no tuvo, y que ahora quería escuchar por parte de Cristo. 

Pero la conclusión tampoco asomo cabeza en el proceso deductivo y explicativo de 

Cristo. Como sugiere Kierkegaard, se dijeron muchas cosas, menos la más importante 

del asunto: ergo, yo soy el esperado. Entonces, puesto de este modo, parece que la 

cuestión quedó abierta a las hipótesis e interpretaciones. Sin haberse colocado nada 

por expreso, inmediatamente el asunto queda convertido en algo implícito y oculto, 

abierto tanto para los aciertos, como para las confusiones y errores. 

Sin embargo, para seguir viendo con Kierkegaard lo curioso del tema, notemos 

que Cristo, en realidad, dio una conclusión a las “pruebas suyas y del cristianismo”. 

Tampoco estimó que un asunto tan importante, relacionado tan íntimamente con la 

verdad y la salvación, en sentido cristiano, quedará en las nubes de la confusión. De 

todos modos, la conclusión no tiene nada que ver con las pruebas de ser el Mesías 

enviado. Antes bien, es lo más inverosímil de todo, justo porque hace mención del 

escándalo5. La aparición del escándalo es suficiente para ilustrarnos que su mención 

en este contexto de las “pruebas” cristianas, es un cierre demasiado disonante y 

escabroso. 

En principio, notemos que Cristo advierte del escándalo, en razón de no haber 

logrado ahuyentar ese peligro con objeciones y respuestas, a la escolástica. Quiere 

decir, las “pruebas” del cristianismo no alcanzaron para decir: no hay por qué para 

escandalizarse. Todo lo contrario, alcanzaron para decir: «bienaventurado el que no se 

escandalizare en mí». De la frase podemos preguntarnos con McCraken (1997, p. 153), 

qué lugar tendría la bienaventuranza, siendo que “uno no puede ser ofendido a menos 

que se encuentre una ofensa”6. De forma más contundente, si no queremos que la 

bienaventuranza termine en delirios de manicomio, el asunto implica no 

escandalizarse de lo que minutos antes, por fuerza mayor, tuvo algún peligro y 

amenaza de escándalo. De no ser así, como dice Kierkegaard “entonces es una 

                                                     
5 Como nos ilustra Guerrero (cfr., 2014, pág. 26) el término tiene parentesco con duda, piedra de 
tropiezo, ofensa. Pero el término estricto es el escándalo, o sea, en palabras de Migajas filosóficas, algo 
que, del griego σκάνδαλον/Skandalon, choca y, más estrictamente, choca porque alude a su propio 
objeto de choque, en este caso, la paradoja del Dios-hombre (cfr., 2004, págs. IV 244-255; 2009, pág. 
100). McCraken (cfr., 1994, pág. viii) nos complementa y nos dice que el escándalo toma su significado 
de una acumulación de imágenes específicas, vividas y poderosas preformadas a partir de esas cosas que 
obstruyen y hacen caer. Imágenes que en la palabra latina scandălum, se asocian a las rocas que afloran 
en el mar y hacen encallar y naufragar a los navíos.  
6 Traducción libre del original inglés. 
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superficialidad el que advierta contra el escándalo” (KIERKEGAARD, 2009, p. 87). 

Entonces, coherente con sus respuestas, Cristo aconsejó al Bautista no escandalizarse 

del Dios-hombre que tenía frente a él, pues ciertamente la situación ya estaba sofocada 

de escándalo y solo bastaba no querer tomar el consejo. 

Seguidamente, dicho que la advertencia no es en vano, entonces, todos los 

sinónimos corrientes acerca del vocablo escándalo (por el momento aproximados 

hasta dilucidar el concepto) tales como algo: peligroso, escabroso, disonante, 

improcedente, bochornoso, etc., caen sobre las “pruebas” del cristianismo en forma de 

advertencia. Es decir, la forma más adecuada, objetiva, explicativa, asidua y cuidadosa 

de tratar el asunto, más allá del autoconvenciemiento que nada explica y que ha vuelto 

a muchos dioses en la historia, no es garantía de nada, es infructífera. De modo 

contundente, que los hechos y las enseñanzas cristianas, con las cuales se habla a cada 

momento del cristianismo, como si fueran doctrinas elementales, las bases, los 

fundamentos, el qué del asunto, llevan consigo, por el contrario, la advertencia de algo 

disonante que puede escandalizar y sacudir la calma con las que se están “creyendo” y 

se ponen en el papel. Ergo, que la cristiandad y la filosofía especulativa, como vimos, 

son una ensoñación respecto del cristianismo. En consonancia, que la teoría de la no 

pecaminosidad de Martensen, que la Palabra viva del credo de Grundtvig y sus 

dieciocho siglos de éxito, que los miles y miles de creyentes, son una ensoñación 

respecto al cristianismo. 

Ahora bien, en una retrospectiva para revisar por qué la respuesta de Cristo dio 

para tanta radicaliza en las críticas y un replanteamiento del cristianismo hacia el 

escándalo, basta recordar que Cristo no solo estaba suponiendo en sus respuestas su 

divinidad, sino también su humanidad, su ser hombre individual. Aquello que estaba 

en juego para el momento de la respuesta, era la profecía de Isaías, según Kierkegaard 

(2009, p. 87), que dice:  

 

No, no hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él 

belleza que agrade” (Isaías 53,'2); inmediatamente no había más que ver que a un 

hombre sencillo, que mediante milagros y señales y diciéndose Dios, destacaba 

continuamente la posibilidad del escándalo (KIERKEGAARD, 2009, p. 87).  

 

No hay forma de hacer que el ojo sensible vea a Cristo degustando ámbar y vino, 

ni forma de hacer que la visión intelectual del alma (oculi mentis) capte con 
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profundidad las formas de lo inteligible danzando alrededor de su finitud. 

Exactamente, solo hay dos alternativas y ninguna de ellas permite captar que sea 

precisamente Dios quien reciba a los invitados. Nótese bien, la única forma es creerlo 

pese a que no es así o tomar, dice Kierkegaard, otro camino que no haga toparse con 

el invitante y su invitación: quedar escandalizado. 

 

4 Conclusión 

 

En resumen, a raíz de las tentativas para trazar un pasadizo inmediato o pagano 

de la humillación de Cristo a su majestad, Kierkegaard enfatizó que Cristo invita a los 

atribulados y cargados venir a él como aquel hombre austero y llano de Pilato, que no 

tiene ninguna diferencia respecto de otro hombre cualquiera, aunque fuera Dios y lo 

proclamara. De modo que, en sus términos, no hay pasadizo directo o pagano a la 

conclusión ergo es Dios. 

En el camino, llegamos a entender que el significado de Cristo el humillado o 

del Dios-hombre no es un nudo hecho para ser desatado y ver al final otro paganismo 

más entre dioses infinitos y eternos, inmortales y felices. Es la última encrucijada y lo 

último de todo antes de entrar en la bienaventuranza del cristianismo. En ese orden, 

no se entiende cómo el cristianismo histórico de Grundtvig, basado en la monumental 

evidencia de los siglos; cómo la teología inmanente de Martensen, basada en el 

equilibrio no contradictorio de la naturaleza humana y divina; y cómo los miles y miles 

de cristianos, hacen justicia a la encrucijada que plantó Cristo cuando se le preguntó 

si era el Mesías esperado. Si por una encrucijada entran la lógica, los siglos y los miles, 

entonces de seguro las consecuencias majestuosas de Cristo sí probaban. Pero 

ciertamente las famosas pruebas divinas solo escandalizaron a Juan el Bautista y le 

permitieron a Cristo utilizarlas para reafirmar el escándalo. Tampoco se entiende 

cómo se volatiliza la bienaventuranza de Cristo concedida a quien no se escandalice, 

cuando nadie hoy, ni en el tiempo de Kierkegaard, podría escandalizarse en tiempos 

donde el nombre de Cristo significa todo un esquema de ideas fantásticas (desborde 

de metafísica y atributo-logía divina) y abono fructífero para reproducirse como la 

arena del mar por estar en acuerdo con toda la sociedad, sin escándalo alguno. O sea, 

la pregunta es, ¿quién irá a recibir la bienaventuranza de Cristo si nadie ya podría 

escandalizarse?, ¿quién si, como dice McCraken, no hay ofensa para que uno sea 
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ofendido? 

Vemos entonces que las pruebas del cristianismo terminaron en la advertencia 

del escándalo porque Cristo es infinitamente humano; porque no escatima nada en su 

realidad como hombre individual y no fantasea en ello como el rey cuando cree ser 

invencible (divino) y el filósofo cuando vive guiado por el concepto (divino). Es 

infinitamente divino e infinitamente humano en una relación igualmente infinita, de 

modo que nada cae en la fantasía y en la fantazisación de la infinitud desbordada. Mas, 

por lo mismo, el asunto toma los matices de la paradoja esbozada en el comienzo de la 

sección, cuando el asunto se colocó en tales términos lógicos (la dialéctica de la 

infinitud). La paradoja, según la cual, únicamente en la infinitud las cualidades y sus 

relaciones se tornan legitimas, pero el costo sea que no puedan ser agarradas en los 

esquemas del pensamiento. Luego, si la unidad infinita entre Dios-hombre todavía 

contiene la cualidad hombre, entonces, también infinitamente no debe ser Dios. 
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Resumo 
O objetivo do presente trabalho é mostrar como Descartes prova que as ideias são 
verdadeiras representantes dos objetos do mundo sensível. Para tal, o trabalho 
pretende esclarecer, primeiramente, o que significam ideias para Descartes, ou seja, as 
várias denominações das mesmas. Pretende-se mostrar também os argumentos 
cartesianos para provar que as ideias são verdadeiras representações mentais dos 
objetos do mundo externo. Por fim, defender-se-á que a teoria das ideias cartesianas 
tem boas argumentações para a finalidade a que se destina: verdadeiras 
representações dos objetos do mundo exterior para resolver o problemático acesso 
mente e mundo exterior.  
Palavras Chave: ideias, princípio da causalidade, realidade objetiva, representação, 
realidade formal. 
 

IDEIAS EM DESCARTES 

 

O início do conhecimento para Descartes, acontece com a primeira verdade 

clara e distinta, de onde sairão todos os outros conhecimentos: o Cogito. Descartes 

estabelece como regra geral “que todas as coisas que concebemos muito clara e muito 

distintamente são todas verdadeiras” (DESCARTES, 1953, p.284). Nas palavras do 

autor: 

Agora considerarei mais exatamente se talvez não se encontrem absolutamente em 

mim outros conhecimentos que não tenha ainda percebido. Estou certo que sou 

uma coisa pensante; mas não saberei também, portanto, o que é requerido para 

me tornar certo de alguma coisa? Nesse primeiro conhecimento só se encontra 

uma clara e distinta percepção daquilo que conheço; [...].  

 

Descartes descobre que é uma coisa pensante e está certo, convicto, acredita e 

crê que é uma coisa pensante. A regra geral de verdade, a partir do Cogito, é que “todas 

as coisas que concebemos clara e distintamente são todas verdadeiras” (DESCARTES, 

1953, p. 284). Descartes apresenta uma série de definições do que é uma ideia: 1) ideias 

são naturezas simples; 2) ideias são noções primitivas; 3) ideias são pensamentos ou 
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noções; 4) ideias são como as imagens das coisas; 4) ideias é tudo aquilo que aparece 

imediatamente ao espírito; 5) ideia como conceito de cada coisa. Primeiramente, ele 

define naturezas simples desse modo: 

 

É por isso que, não tratando aqui de coisas senão enquanto percebidas pelo 

entendimento, chamamos simples só aquelas cujo conhecimento é tão claro e 

distinto que o entendimento não as pode dividir em várias outras conhecidas mais 

distintamente[...]. 

 

As naturezas simples por si só são o fundamento delas mesmas, o conhecimento 

parte tão somente delas. Não dependem de outro tipo de pensamento. Sobre as noções 

primitivas, Descartes afirma numa carta a Elisabeth de 1643, elas são “como modelos 

originais sob cujo molde nós formamos todos os nossos conhecimentos” 

(DESCARTES, 1953, p. 1152.) O locus do conhecimento são as noções primitivas. 

No Discurso do Método o autor utiliza pela primeira vez a palavra ideia, na 

quarta parte, ao afirmar: [...] ideia de um ser mais perfeito (DESCARTES, 1953, p. 149), 

e, ademais, “Além disso, eu tinha ideias de muitas coisas sensíveis e corporais 

(DESCARTES,1953, p. 149). Ainda Descartes também chama as ideias de “noções”, 

“Donde se segue que as nossas ideias ou noções, sendo coisas reais, e provenientes de 

Deus em tudo em que são claras e distintas, só podem por isso ser verdadeiras” 

(DESCARTES, 1953, p. 152). Entretanto, é nas Meditações que Descartes explica, pela 

primeira vez, o que são as ideias de uma maneira mais precisa. Descartes diz que ideia 

é aquilo que é percebido imediatamente pelo espírito, o autor responde a Hobbes: 

“tomo pelo nome de ideia tudo aquilo que é imediatamente percebido pelo espírito” 

(DESCARTES, 1953, p. 407).  

Uma outra definição de ideia ou outra designação de ideia, é como “forma do 

pensamento”. O autor diz: “Pelo nome de ideia, entendo esta forma de cada um de 

nossos pensamentos por cuja percepção imediata somos conscientes destes mesmos 

pensamentos” (DESCARTES, 1953, p. 390). Não existe pensamento que não seja uma 

ideia. Pensamento envolve consciência, e ter consciência está intrinsecamente 

relacionada à noção de percepção.      Mas então, como é possível que o sujeito pensante 

se torna consciente de algo? Cada modo de pensamento supõe uma ideia, elas tornam 

o sujeito pensante consciente de seus modos de pensamento e representam como 
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“coisas” os conteúdos da consciência. Percepção significa ter consciência de meus atos, 

do meu próprio ato.  

A ideia também é “como uma imagem das coisas” e “é a forma de cada um de 

nossos pensamentos” (DESCARTES, 1953, p. 101). Numa carta a Mersenne, Descartes 

diz que “a palavra verdade, na sua significação própria, denota a conformidade do 

pensamento com o objeto, mas que quando ela é atribuída às coisas que existem fora 

do pensamento, isto significa somente que estas coisas podem servir de objetos a 

pensamentos verdadeiros. (DESCARTES, 1953, p. 1059). Nesta passagem, vê-se 

claramente que Descartes não negligencia a existência dos objetos exteriores ao dizer 

que existe uma conformidade do pensamento com as coisas exteriores e, “assim não 

dou o nome de ideia às simples imagens que são pintadas na fantasia; [...], mas 

somente na medida em que informam o próprio espírito, [...] (DESCARTES, 1983, p. 

169). Imagem é representação de coisas. Ademais, Descartes acrescenta: 

 

Pelo nome de ideia, quero dizer esta forma de cada um dos nossos pensamentos, 

pela percepção imediata de que estamos conscientes desses mesmos pensamentos. 

De tal maneira que eu não posso expressar nada por palavras, quando eu ouço o 

que eu digo, que mesmo que é certo que eu tenho em mim a ideia da coisa que é 

significada por minhas palavras. E por isso não chamo de ideia as únicas imagens 

que são retratadas na fantasia; pelo contrário, eu não as chamo aqui por este nome, 

como elas são na fantasia corpórea, isto é, como são retratadas em algumas partes 

do cérebro, mas apenas quando elas informam a mente mesmo, dessa parte do 

cérebro. 

 

As ideias somente serão ideias quando a consciência, ou o espírito assim as 

tornarem inteligíveis, quando tiverem um significado à mente.  Ao que parece, a 

epistemologia cartesiana não negligencia o mundo sensível, ou seja, Descartes sabe e 

percebe a existência do mundo sensível, entretanto é o espírito que vai tornar claro o 

conhecimento, é a mente que faz a conscientização, através das ideias, ou seja, por 

meio de uma ideia clara e distinta.  

Ainda falta considerar o que são as ideias materialmente falsas, ou seja, as ideias 

sensíveis, porque “elas se encontram no meu pensamento com tanta obscuridade e 

confusão, que eu ignoro se elas são verdadeiras, ou falsas [...]” (DESCARTES, 1953, p. 

292). São as qualidades secundárias dos corpos como odor, sabor, etc. Essas 
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qualidades imprimem sensações na consciência, portanto, parecem vir de fora, e 

independem da vontade do sujeito, daí a passividade. Conclui-se que essas sensações 

parecem vir de fora, portanto existem objetos exteriores a minha consciência que são 

as causas dessas sensações.  

Mas, o que significa coisa, “como imagem das coisas”? Descartes responde na 

quinta objeção, sobre a terceira Meditação, que “pelo nome de ideia, [...] entende-se 

aqui, as imagens das coisas materiais [...] (DESCARTES, 1953, p. 407). Logo, imagem 

é representar algo à consciência, o sujeito pensante tem consciência de algo que 

aparece na consciência. Portanto, ideia é representação, representação de coisas que 

existem fora da consciência, mas que aparecem ao sujeito somente quando traduz-se 

na consciência, na mente, na razão. Para ilustrar o significado de coisa, na sua obra 

intitulada Os Princípios da Filosofia, Descartes afirma:  

 

Tudo que surge ao nosso entendimento, eu distingo em dois gêneros: o primeiro 

contém todas as coisas que têm alguma existência, e o outro, todas as verdades que 

nada são fora do nosso pensamento. No que concerne às coisas, temos, em 

primeiro lugar, certas noções gerais que a todas se podem reportar: quais sejam, 

as que temos da substância, da duração, da ordem, do número, [...] A principal 

distinção que observo entre as coisas criadas, é que umas são intelectuais; [...] as 

outras são corporais. [...] . Há ainda, além dessas, certas coisas que 

experimentamos em nós, que não devem atribuir-se, unicamente, à alma, nem 

também apenas ao corpo, mas à estreita união que existe entre eles, como 

explicarei a seguir: tais são os apetites de beber, ou de comer e as emoções ou 

paixões da alma que não dependem só do pensamento, como cólera, alegria, 

tristeza, amor, etc.; tais são todos os sentimentos, como a luz, as cores, os sons, os 

cheiros, os gostos, o calor, a dureza e todas as outras qualidades que apenas 

ocorrem com a sensação do tato. 

 

O termo “coisa” denota entidades que existem no pensamento, ou fora do 

pensamento. Coisas são as entidades que aparecem nas ideias, é o conteúdo das ideias. 

Infere-se que as coisas percebidas pelas ideias, que têm existência, podem ser as 

qualidades primárias e secundárias dos corpos. Para definir o conteúdo das ideias, 

Descartes conceitua-o de realidade objetiva, é o conteúdo representacional de uma 

ideia. Nas palavras do autor: 
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Por realidade objetiva de uma ideia entendo a entidade ou o ser da coisa 

representada pela ideia, na medida em que esta entidade está na ideia[...]. Pois, 

tudo quanto concebemos como estando nos objetos das ideias, tudo isso está 

objetivamente, ou por representação nas próprias ideias. 

 

Também Descartes define causa formal, realidade formal e mostra que o 

princípio de causalidade prova a existência dos objetos do mundo sensível desta forma:  

 

Ora, a fim de que uma ideia contenha uma tal realidade objetiva de preferência a 

outra, ela o deve, sem dúvida, a alguma causa, na qual se encontra ao menos tanta 

realidade formal quanto esta ideia contém de realidade objetiva. Pois, se supomos 

que existe algo na ideia que não se encontra em sua causa, cumpre, portanto, que 

ela obtenha esse algo do nada; mas, por imperfeita que seja essa maneira de ser 

pela qual uma coisa é objetivamente ou por representação no entendimento por 

sua ideia, decerto não se pode dizer, no entanto, que essa maneira ou essa forma 

não seja nada, nem por conseguinte que essa ideia tire sua origem do nada. Não 

devo duvidar também que seja necessário que a realidade esteja formalmente nas 

causas de minhas ideias, embora a realidade que eu considero nessas ideias seja 

somente objetiva, nem pensar que basta que essa realidade se encontre 

objetivamente em suas causas; pois, assim como essa maneira de ser 

objetivamente pertence às ideias, pela própria natureza delas, do mesmo modo a 

maneira ou forma de ser formalmente pertence às causas dessas ideias (ao menos 

às primeiras e principais) pela própria natureza delas. 

 

Aqui Descartes explica a causa das ideias e que existem objetos fora da mente, 

ou seja, no mundo sensível. Como ele desenvolve tal raciocínio? Primeiramente, o 

autor faz uma diferença entre realidade objetiva e realidade formal. Esta significa a 

realidade das coisas que existem independentemente de serem pensadas, aquela 

designa uma realidade por representação, quer dizer, pensada. Tudo que existe nas 

ideias não são um “puro nada”, elas têm uma causa. O princípio da causalidade 

determina que tudo que é tem uma causa, não só a causa dá origem a seu efeito, mas, 

além disso, transfere para este sua essência ou parte dela. A causa das ideias corpóreas 

são as próprias coisas corpóreas cuja quantidade de realidade formal seria o mesmo 

que o da realidade objetiva dessas ideias. Desse modo, essa teoria prova a existência 

do mundo externo.  
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Interessante e de peso significativo, é o que Descartes afirma e aplica a essa 

teoria à realidade objetiva das ideias assim: “Na ideia ou no conceito de cada coisa, a 

existência está contida, porque nada podemos conceber sem que seja sob a forma de 

uma coisa existente” (DESCARTES, 1953, p. 395). O que Descartes quer dizer com 

ideia ou conceito de cada coisa? Parece que ideia tem o mesmo significado de conceito 

das coisas, ou seja, o conceito assume um caráter epistemológico subjetivo (de 

significado semântico) importantíssimo, que ao meu ver, assume um grau superior aos 

“atos mentais” de perceber diretamente, de ver diretamente, de ouvir diretamente, são 

ideias ou conceitos que traduz-se em racionalização do conhecimento. Dito de outra 

forma, no conhecimento do mundo sensível, Descartes não negligencia os sentidos, ele 

sabe que percebe tais objetos assim: 

 

Mas ainda que os sentidos nos enganem às vezes, no que se refere às coisas pouco 

sensíveis e distantes, encontramos talvez muitas outras, das quais não se pode 

razoavelmente duvidar, embora as conhecêssemos por intermédio deles: por 

exemplo, que eu esteja sentado aqui, sentado junto ao fogo, vestido com um 

chambre, tendo este papel entre as mãos e outras coisas desta natureza. E como eu 

poderia negar que estas mãos e este corpo sejam meus? A não ser que eu me 

compare a esses insensatos, cujo cérebro está de tal modo perturbado e ofuscado 

[...]. 

 

Mesmo antes de duvidar radicalmente de tudo, Descartes afirma acreditar nos 

sentidos, e, ademais, 

 

Notara mesmo, no tocante às experiências, que elas são tanto mais necessárias 

quanto mais avançada a gente está no conhecimento. Pois, no começo, mais vale 

servir-se apenas das que se apresentam por si mesmas aos nossos sentidos, e que 

não poderíamos ignorar, contanto que lhe dediquemos o pouco que seja de 

reflexão, [...]. 

 

Embora esta citação seja retirada da sexta parte do Discurso do Método, uma 

obra científica, é perceptível que Descartes não despreza os sentidos, apenas pede uma 

inspeção do espírito, uma reflexão, uma conscientização, uma clareza de raciocínio, 

que são as ideias claras e distintas. É na mente, no espírito, ou seja, nas ideias ou no 

conceito que se dará o verdadeiro conhecimento através de um juízo verdadeiro, 
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indubitável. Ainda, na segunda Meditação ele diz: “Comecemos pela consideração das 

coisas mais comuns e que acreditamos compreender mais distintamente, a saber, os 

corpos que tocamos e que vemos” (DESCARTES, 1953, p. 279). Mais uma vez, 

Descartes não desconsidera os sentidos, mas é na razão, no conceito de tal objeto, na 

ideia de tal objeto é que se dará o conhecimento, sairíamos de um nível, o do 

conhecimento sensível diretamente, para um nível superior de conhecimento, o 

conceito ou ideia.  

Parece-me que os atos mentais como perceber, conceber, imaginar, crer, estão 

todos eles racionalizados numa ideia, no conceito, na noção, o que parece que o 

conhecimento sensível está subserviente à racionalização, a uma ideia.  Descartes não 

está preocupado em definir ou descrever os atos mentais, mas quer mostrar como é 

possível conhecer as realidades exteriores (representações dos objetos). 

Pode-se perguntar, por que os objetos na consciência são considerados 

realidades? Segundo Descartes, ideias são modos de pensar representativos e 

representar significa apresentar um conteúdo à consciência, esses conteúdos, ou são 

afecções do sujeito (não têm nenhum conteúdo como algo determinado), ou é um 

conteúdo percebido como uma coisa, não é um puro nada, eles têm uma realidade 

objetiva. Portanto, as ideias têm uma realidade objetiva, que é a entidade representada 

pela ideia, mesmo as ideias sensíveis. A realidade formal é a realidade efetiva das 

coisas, existem independentemente de serem pensadas. No axioma V, da Exposição 

Geométrica, Descartes afirma que “As ideias por serem entidades representativas, 

requerem uma causa, na qual esta mesma realidade seja contida, não só objetiva, mas 

também formal, ou eminentemente (DESCARTES, 1953, p. 390-391). As ideias 

possuem como causa uma realidade formal. Segue-se que existe uma possibilidade de 

conhecer a realidade exterior. 

Mas, faltam ainda as ideias que não apresentam um objeto à consciência: as 

ideias materialmente falsas que traduz-se em ideias sensíveis, ou as ideias das 

qualidades secundárias. Serão elas representações? Se elas não têm uma realidade 

objetiva podem ser consideradas como ideias?  

As ideias sensíveis independem da vontade do sujeito, elas provém 

automaticamente dos objetos exteriores, porém é preciso separar a consciência do 

sentir do que é sentido no mundo sensível, portanto, a consciência do sentir é uma 

ideia, e, por ser considerada ideia, tem-se consciência do que se está sentindo, logo é 
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uma ideia clara e distinta. É a consciência do sentir que faz com que tenhamos uma 

ideia clara e distinta. Mesmo sendo a consciência de uma passividade, depreende-se 

que as coisas exteriores causam impressões no sujeito cognoscente. Depreende-se que 

as ideias sensíveis tem uma causa: as coisas exteriores. São ideias, ideias sensíveis. 

Descartes não nega os sentidos e o sentir propriamente dito, mas é o espírito, a mente 

que analisa esse sentir. 

As ideias possuem características que possibilitam, a partir das próprias 

representações, estabelecer uma correspondência delas com as suas representações: é 

a regra geral de verdade; a clareza e a distinção das ideias. Ademais, o critério de 

verdade está intrínseco a um juízo verdadeiro, portanto é através dos juízos 

verdadeiros que se estabelece uma ideia verdadeira. De onde vem a clareza e a 

distinção? Do Cogito, logo são critérios de verdade. 

As ideias consideradas como ponte entre mente e mundo sensível, são 

verdadeiras representantes dos objetos do mundo externo, porque existem evidências  

fortes para justificar a existência desses objetos na medida em que: 1) elas têm uma 

realidade objetiva, 2) representam a realidade formal desses objetos 3) a causa das 

coisas corpóreas são as próprias coisas corpóreas, cuja quantidade de realidade formal 

seria o mesmo que o da realidade objetiva das ideias, 4) o princípio de causalidade, 5) 

conforme Descartes, “na ideia ou no conceito de cada coisa a existência está contida”, 

6) o Cogito valida a razão. Descartes está preocupado com representações, 

representações dos objetos do mundo sensível, para tal, não negligencia os sentidos 

como já foi visto.  

Os sentidos, para Descartes, ao meu ver: 1) são utilizados para perceber o 

mundo sensível, mesmo que de uma maneira confusa; “parece que vejo, que ouço, [...] 

(DESCARTES, 1953, p. 279), este parece tem um sentido denotativo, um artifício para 

transportar tal ação de parecer que “vejo”, que “ouço” para a ideia, pois somente o 

espírito, a mente, através de uma “inspeção do espírito atento” pode conscientizar tal 

ato, racionalizar através de uma ideia, ideia sensível. A ideia sensível é um grau mais 

elevado do conhecimento certo, seguro, nesta ideia está contido o conhecimento 

sensível, portanto existem dois níveis de conhecimento sensível: 1) o perceber sensível; 

2) o conhecimento sensível. O conhecimento mais seguro é a ideia sensível. Então, a 

percepção exerce duas funções: a primeira é perceber o mundo sensível, mesmo sendo 



 

 

 
 

Angela Gonçalves | 71 

 

um grau inferior de percepção e a segunda, seria um grau superior de entendimento, 

qual seja: perceber é perceber uma ideia. 

Uma ideia também pode ser um conceito, uma concepção, pois “Na ideia ou no 

conceito de cada coisa, a existência está contida, porque nada podemos conceber sem 

que seja sob a forma de uma coisa existente”, [...] (DESCARTES, 1953, p. 395). Isso 

significa que como a ideia é qualquer forma de pensamento, uma concepção é uma 

ideia, e ideia pode ser um conceito ou uma concepção e na concepção, a existência está 

contida, posso conceber uma coisa existente ou uma coisa fictícia, mas mesmo nas 

coisas fictícias, como uma sereia, foi imaginado ou criado a partir das coisas existentes, 

como quando um pintor pinta um quadro. Ao pintar, mesmo que as coisas sejam 

quiméricas, sempre tem algo da realidade, da existência representado na pintura. 

Quanto à imaginação, segundo Descartes, é a faculdade de imaginar, é uma 

forma de pensamento, portanto uma ideia, faço considerações sobre as coisas 

materiais, tem que haver uma força interior do espírito para imaginar, é “particular 

contenção de espírito” (DESCARTES, 1953, p. 318).  

Parece que o único ato mental que tem a função de perceber objetos exteriores, 

mesmo que confusamente, é a percepção através dos sentidos que recebem a 

impressão dos objetos. Os outros atos mentais, incluindo a percepção de ideias, como 

imaginar, conceber, memória são todos considerados como formas de pensamento, 

portanto são ideias. Mas, o que há nas ideias, ou o que existe nas ideias? 

Pode ser que os objetos existam de uma maneira objetiva, como os objetos têm 

costume de serem ou aparecerem à mente (DESCARTES, 1953, p. 344), pode ser uma 

coisa representada na ideia (realidade objetiva das ideias), ademais, um conceito de 

alguma coisa, que pode ser com existência ou sem existência (somente pensada, 

concebida, imaginada ), pode ser uma representação como imagem, pode ser a forma 

de alguma percepção (DESCARTES, 1953, p. 414), a conformidade do pensamento 

com os objetos (DESCARTES, 1953, p. 1059), a ideia do senso comum com uma ideia 

científica, como a ideia do sol, (o senso comum tem uma ideia do sol e os cientistas 

têm outra (DESCARTES, 1953, p. 1118), etc. Em se tratando de conhecimento sensível, 

que é relevante para este trabalho, o que prova então que uma ideia é verdadeira e que 

contém os objetos exteriores ao sujeito, ou uma mente cognoscente, dito de outra 

forma, como se dá o acesso entre mente e mundo exterior? Os objetos causam uma 

impressão nos órgãos sensórios, primeiro nível de conhecimento (mesmo que 
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confuso), mas é no espírito que se dará o verdadeiro conhecimento através de uma 

percepção de uma ideia clara e distinta, validada pelo Cogito, pela razão. As ideias são 

verdadeiras representações dos objetos do mundo sensível, pois requerem uma causa, 

na qual esta mesma realidade seja contida, não só objetiva, mas também formal 

(DESCARTES, 1953, p. 390-391). As ideias possuem como causa uma realidade 

formal. Segue-se que existe uma possibilidade de conhecer a realidade exterior como 

já foi dito. Logo, a teoria das ideias pelo que já foi exposto, não é uma teoria cética, na 

medida em que as ideias representam, pelo espírito, os objetos do mundo sensível e 

por tudo o que foi dito das características das ideias. Lembrando mais uma vez que 

Descartes está preocupado com as representações dos objetos do mundo exterior, e, 

não, com a explicação de atos mentais, que estão ao meu ver, implícitos nas ideias e, 

até fora das ideias, como a percepção confusa, através dos sentidos, dos objetos. 

Quanto a epistemologia de Thomas Reid, acredita-se que não é uma 

epistemologia totalmente cética, ou seja, que não exista conhecimento num realismo 

direto, há sim, diga-se, de uma forma menos sofisticada, menos racional e mais 

intuitiva, inata, mas defende-se que numa teoria racionalista, como a de Descartes, 

apesar de não ser perfeita, está num nível superior ao passar o conhecimento para as 

ideias, para o conceito, para a inspeção de espírito, para a racionalização. Sem o 

espírito, a alma, sem um sujeito da cognição não haveria conhecimento, apesar de que 

o espírito, também não teria conhecimento sem a percepção sensível, ou seja, a 

impressão dos objetos. Descartes é um dualista, mas isso não impede que o corpo 

interfira na alma e a alma interfira no corpo. 
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Resumo 
Este trabalho tem como intenção fazer uma análise investigativa sobre as relações 
sociais e formas de poder da idade média, tendo como principal objetivo interpretar 
direitos sociais (entendendo que estes não são associados e entendidos da mesma 
forma que os direitos da pessoa humana na idade moderna, nem conceitualmente ou 
por nomenclatura) sob as propriedades humanas (mais conhecidas como, escravos). 
Deste modo, neste trabalho será elaborada uma análise da civilização medieval 
(estrutura organizacional familiar, trabalhos e/ou condições financeiras) e suas formas 
de ter ou tornar-se uma mercadoria/propriedade humana; para tal será utilizado 
autores medievais como Santo Tomás de Aquino (1225 – 1274) e João Duns Scotus 
(1266 – 1308) em principais, assim como, filósofos influentes para tais pensamentos 
medievais, como Aristóteles (385 a.C – 323 a.C) e Santo Agostinho (354 d.C – 430 
d.C), com a intenção de um melhor aprofundamento do pensamento de relações 
humanas e sociais, permitindo entender uma escala de direitos sociais da época. 
Palavras-chave Restituição, escravidão, propriedade, liberdade, direitos. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como principal objetivo fazer uma análise investigativa 

sobre as relações sociais medievais, bem como as formas de poder, para conseguir 

analisar o direito de liberdade, interpretando as esferas organizacionais sociais, de 

quem possuí este direito e quem sofre por sua perda, ou não existência (escravos). 

Ademais, o artigo tem como intenção investigar a não existência ou perda de liberdade 

dos indivíduos que se tornaram mercadoria, em outras palavras, propriedades de 

outrem; é válido acrescentar que este artigo não tem como intenção justificar teorias 

de escravidão, mas simplesmente apresentá-las. 

A ideia de uma organização política através de uma sociedade civil é encontrada 

e facilmente debatida durante toda a história, em geral, é da racionalidade humana, 
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como muitos filósofos interpretam 2 , que o ser humano tem como “ambição” 3  se 

organizar em uma sociedade civil. A partir destas deferentes civilizações, o debate 

político acerca dos direitos humanos, da sociedade ou da pessoa, enquanto cidadã 

muda, sendo estes justificados por natureza, divindade/valor teológico, ou mesmo 

psicológico dos seres humanos (interpretados como seres superiores do que os 

animais). Mesmo que a ideia de uma filosofia política surja com maior força da idade 

moderna, seu debate é antigo, sendo encontrado desde a Grécia antiga, através de 

filósofos como Platão (em A República) e Aristóteles (na obra A Política e Ética 

Nicômaca), focaremos aqui em utilizar a teoria de Aristóteles sobre a natureza humana 

e sua organização social como base do entendimento político medieval; e como 

principais autores para tal investigação acerca do poder de liberdade e propriedade, 

utilizaremos Santo Agostinho, com uma visão original entre uma filosofia antiga e 

medieval, através de sua obra “A Cidade de Deus” e como visão estritamente medieval, 

os pensadores Santo Tomás de Aquino (a partir da Summa Teológica) e João Duns 

Scotus, por sua diferente abordagem sobre o entendimento de restituição. 

 

NATUREZA HUMANA E A ESFERA POLÍTICA 

 

Para adentrarmos no debate de direito de liberdade é necessário antes voltar a 

investigação de natureza humana, este podendo ser interpretado através de diferentes 

ideologias e dogmas. Aristóteles interpreta a natureza humana, ou melhor, a natureza 

do homem, a partir de sua teoria da categoria natural (ou de natureza) das coisas. 

Sendo assim, o homem é visto como possuidor de virtudes, ao qual designa como meio 

termo, nas palavras do pensador  

 

Ora, virtude relaciona-se com paixões e ações em que o excesso é uma forma de 

erro, tanto quanto a carência, enquanto o meio termo é uma forma de acerto digna 

de louvor; estar certa e ser louvada são características da virtude. Por conseguinte, 

a virtude é uma espécie de mediania, já que como vimos, o seu alvo é o meio termo. 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 48) 

 

                                                     
2 Como referência os modernos, como John Locke, Descartes, Montesquieu, Jean-Jaques Rousseau e 
etc. 
3 Aqui podendo ser interpretado como natureza ou não do humano. 
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Ademais, o pensador também acrescenta outro importante entendimento sobre 

o homem, que este é um animal político por natureza, desta forma, o que o autor tem 

como objetivo é de argumentar que o homem tem como natureza antropológica a 

construção de uma organização social política; e por esta razão justifica sua 

argumentação sobre a propriedade do homem de sua natureza política, através da 

forma que esta naturalmente se organiza socialmente. As esferas organizacionais do 

homem na polís se dão a partir do entendimento deste como um ser coletivo, sendo 

assim, o homem se organiza primeiro em casa4, para famílias (plural da instituição 

casa) e então Cidades (polis). É nas cidades que o homem desenvolve seu papel como 

animal político, pois é esta esfera que diferencia o homem dos animais, já que o homem 

possuí a fala, utilizada como instrumento facilitador para que haja uma relação entre 

as esferas capaz desenvolver um laço 5  da sociedade (visto que estes também se 

organizam por colmeias, alcateias etc. Ou seja, possuem a esfera de família e 

comunidade). 

 

Assim, o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os outros 

animais que vivem juntos. [...] A natureza deu-lhes um órgão limitado a este único 

efeito; nós, porém, temos a mais, senão o conhecimento desenvolvido, pelo menos 

o sentimento obscuro do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, 

objetos para a manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. 

Este comércio da palavra é o laço de toda a sociedade doméstica e civil. 

(ARISTÓTELES, 1998, p. 5) 

 

Indo além, é através desse meio organizacional que Aristóteles argumenta sobre 

os direitos dos homens e como estes levam suas vidas, divide esses em três tipos 

diferentes 6 , aqueles que se dedicam a vida política, os que preferem uma vida 

contemplativa e os que tem uma vida comparável aos animais (como os escravos), 

estes últimos não utilizam de sua racionalidade. Aqui fica evidente uma distinção de 

entendimento de ser humano e escravos, estes últimos não são dignos, para 

Aristóteles, de uma vida política e muito menos, de possuírem virtudes, sendo um 

objeto/mecanismo de outro; este entendimento de escravo fica evidente na passagem 

                                                     
4Onde cada indivíduo tem um papel importante a oferecer, como o homem com a mulher, o pai para 
com os filhos, o homem com o Escravo; a mãe com a educação para os filhos, mulher com as economias 
da casa; filhos e escravos a obediências. 
5(ARISTÓTELES, 1998, p. 5). 
6 (ARISTÓTELES, 2005, p. 21). 
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“O homem que, por natureza, não pertence a si mesmo, mas a um outro, é escravo por 

natureza: é uma posse e um instrumento para agir separadamente e sob as ordens de 

seu senhor.” (ARISTÓTELES, 1998, p. 11). 

Aristóteles em sua argumentação sobre as ações políticas, utiliza como princípio 

da justiça a felicidade “Chamamos aquilo que merece ser buscado por si mesmo mais 

absoluto do que aquilo que merece ser buscado por causa outra coisa [...]. Por isso 

chamamos de absoluto e incondicional aquilo que é sempre desejável em si mesmo e 

nunca no interesse de outra coisa.” (ARISTÓTELES, 2005, p.25) e concluí “Ora, parece 

que a felicidade, acima de qualquer outra coisa, é considerada como esse sumo bem.” 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 25). A felicidade é este sumo bem, já que é considerada para 

o autor como absoluta, autossuficiente e finalidade da ação, pois a felicidade só é 

possível em si e por si mesma, tornando-se uma das coisas mais desejáveis do homem7, 

sendo então algo a ser conquistado e não simplesmente ser por acaso. Como este é uma 

atividade da alma (já que é uma virtude), é necessário que o político a tenha afim de 

um melhor julgamento, ou seja, é dever do político estudar e saber sobre o humano 

(vide seus objetivos, a felicidade), assim como é dever do médico estudar sobre o corpo 

para melhor atender seus pacientes8. 

Sendo da natureza humana a utilização de sua racionalidade para a esfera 

política, é seu dever então averiguar/deliberar para que todos possam alcançar seus 

objetivos (a felicidade), para tal finalidade é necessário que o homem seja seu princípio 

motor, “[...] o homem é um princípio motor de ações, a deliberação é acerca de coisas 

a serem feitas pelo próprio agente, e as ações são praticadas tendo em vista outra coisa 

que não elas mesmas.” (ARISTÓTELES, 2005, p.63). Mas, não são todos os homens 

capazes de tal deliberação justa, já que é preciso nascer com uma visão moral9, sendo 

esta boa, esta virtude de visão moral, não pode ser adquirida e muito menos aprendida, 

desta forma, a única maneira de tê-la é nascer com tal virtude (isto porquê, se todos 

tivessem tal virtude, não existiria maus atos, somente a ignorância de praticar pôr um 

fim). 

É pela virtude da justiça que que há leis a serem executadas, e aqueles que não 

a obedecem são punidos. Lei e justiça são conceitos distintos para o autor, lei é o que 

é aplicado pelos cidadãos e preza por aquele que foi injustiçado, sendo assim, procura 

                                                     
7 (ARISTÓTELES, 2005, p. 26). 
8 (ARISTÓTELES, 2005, p. 37). 
9 (ARISTÓTELES, 2005, p. 67). 
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injustiças; enquanto justiça é uma virtude, como já dito anteriormente. Para que haja 

um equilíbrio entre estes dois princípios (justiça e leis) é necessário que haja um 

homem que tenha virtude da justiça e os estudos das leis, para ser juiz, para assim 

reestabelecer um equilíbrio na justiça. Nas palavras do autor 

 

[...] o juiz, tenta restabelecer a igualdade, pois também é no caso em que uma 

pessoa é ferida e a outra infringiu um ferimento, ou uma matou e a outra foi morta, 

o sofrimento e a ação foram desigualmente distribuídos, e o juiz tenta igualar as 

coisas por meio da pena, subtraindo a parte do ganho do ofensor. (ARISTÓTELES, 

2005, p.110). 

 

Aristóteles no livro Ética Nicômaco argumenta sobre a justiça corretiva, esta 

aplicada quando uma reciprocidade da justiça não é suficiente, sendo assim, as 

caracteriza por cobrar o mesmo ato como punição naquele que causou injustiça. Este 

aspecto aristotélico é muito importante para começarmos a falar de restituição, uma 

vez que o escravo não é visto como cidadão e muito menos como homem, mas sim 

como um objeto (mecanismo). Todavia o autor aqui deixa em aberto a utilização de 

uma justiça de correção para com o direito de liberdade, porém argumenta que há uma 

diferenciação de justiça de um amo, com a justiça dos cidadãos, podemos encontrar 

esta diferenciação no seguinte trecho 

 

A justiça de um amo, para com o escravo e de um pai para com o filho não são 

iguais a justiça dos cidadãos, embora se assemelhe a ela, pois não pode haver 

justiça no sentido incondicional em relação a coisas que nos pertencem, mas os 

escravos de um homem e o seu filho 10 , até atingir certa idade e tornar-se 

independente, são, por assim dizer, uma parte deste homem, e ninguém fere 

voluntariamente a si próprio (por isso, ninguém pode ser injusto em relação a si 

mesmo. Portanto tais relações não há justiça nem injustiça, no sentido político. 

Como vimos, a justiça e a injustiça se relacionam com a lei e existem entre pessoas 

naturalmente sujeitas à lei, as quais são pessoas, que têm partes iguais em 

governar e ser governadas. Por isso, nas relações entre marido e mulher a justiça 

pode manifestar-se com mais autenticidade do que nas relações entre pais e filhos, 

                                                     
10 É valido aqui lembrar a semelhança de poder entra criança e escravo, já que os dois são definidos pelo 
mesmo termo latino “liberi”, sendo assim, tem uma mesma relação no grau de liberdade, os dois tem 
como virtude obedecer. 
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e amos e escravos. Porém, mesmo essa também difere da justiça política. 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 117) 

 

Enquanto Aristóteles interpretava a polis como da natureza do homem, como 

dito em O Homem, “Animal Cívico”11, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino 

interpretavam o Estado a partir de uma visão teológica. Estes autores continuam a 

utilizar o entendimento de virtudes do homem, mas a partir do entendimento do 

Estado como legislador das leis divinas, e concordavam com o Aristóteles sobre a casa 

(família) ser a primeira estância da organização social. 

Para Santo Agostinho, o homem é pecador e por isto deve recorrer a Deus 

(summo bem), é Ele que concede as virtudes do homem, assim como, é o único capaz 

de conectar a dualidade do homem. Sendo Deus o criador, e o responsável pelo bem 

(virtude que cabe aos homens busca-la). O homem para Agostinho é imperfeito, e 

como já mencionado, pecador por natureza, mas é importante diferenciar aqui o 

homem do servo (servos12), estes últimos são pecadores, enquanto o homem pede 

perdão para Deus por seus pecados (que por seguinte, é o único que pode perdoar os 

pecados dos homens), desta forma, Deus, como summo bem perdoa aqueles homens 

de fé e castiga os infiéis. 

 

A razão por que se não rogará então pelos homens que devem ser punidos com o 

fogo eterno é a mesma razão pela qual nem agora, nem então se não ora pelos mais 

anjos e é ainda pela mesma razão por que desde já se não ora pelos infiéis e pelos 

ímpios defuntos, embora se ore pelos homens. Realmente, a oração da própria 

Igreja ou de outras pessoas piedosas por alguns defuntos é ouvida; mas é ouvida a 

favor dos regenerados em Cristo, cuja vida corporal não foi tão desordenada que 

se considere indignos duma tal misericórdia, nem tão ordenada que da mesma 

misericórdia não tenham necessidade. (AGOSTINHO, 2000, p. 2204). 

 

Em Santo Agostinho uma das principais finalidades do Estado é a de assegurar 

os direitos dos seus cidadãos; como Aristóteles, o pensador divide esferas sociais, 

começando pela esfera familiar (caracterizada pelo paterfamilias13). Esta divisão de 

Estado para com a família, é de extrema importância, para que não haja injustiças; 

                                                     
11 (ARISTÓTELES, 1998, p. 4). 
12 Termo latino utilizado por Santo Agostinho. 
13 (AGOSTINHO, 2000, p. 1927). 
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para explicar as injustiças possíveis de existir com a igualdade entre a organização 

familiar com a de Estado, Agostinho utiliza a noção de diferença linguística14, como 

exemplo, de duas pessoas de Estados diferentes, falando línguas diferentes, a 

possibilidade de uma tirar vantagem da outra é maior quando não há uma entidade 

capaz de defender o direito de igualdade entre elas. 

Já Santo Tomás de Aquino, mesmo que tenha uma visão teológica do Estado, 

entende que há equívocos na argumentação agostiniana e busca uma igualdade entre 

os seres. Este, porém, entende que lei divina não é, ou não se dá, da mesma forma que 

um direito, ou seja, somente desta não é possível haver um julgamento dos homens. A 

lei divina de Aquino é entendida como uma dívida com Deus15, uma vez que os homens 

não são perfeitos, em outras palavras, a lei divina não tem como finalidade uma justiça, 

mas um débito16. 

A justiça para Santo Tomás de Aquino se determina por si mesma e por ela 

entende-se uma igualdade entre os homens. Neste ponto da teoria do pensador, 

caímos em uma questão muito importante, sobre a justiça para com Deus, já que Deus 

é perfeito e justo, por isto Aquino concluí que devemos a Deus17. 

Falando agora explicitamente sobre a natureza do homem, Aquino argumenta 

através de um olhas teológico cristão, ao qual, o homem tem como objetivo buscar a 

virtude, esta assim como em Aristóteles, é a suprema felicidade. O homem aquiniano 

é por natureza um ser político (aqui temos como referência o pensamento de 

Aristóteles) e por isto, utiliza de esferas sociais para a construção do Estado; é da 

natureza do homem ter uma autoridade sobre a sociedade, a fim de organizá-la.  

Outra referência que de Aristóteles em Santo Tomás de Aquino é a estrutura do 

pensamento metafísico 18 , já que o desejo da virtude felicidade, é só plenamente 

alcançada por Deus. Como o homem não é capaz de alcançar plenamente a virtude 

felicidade, o homem utiliza de sua autonomia e entendimento político, para “criar” um 

Estado que possa gerar um estado de felicidade (esta virtude, é claro, somente capaz 

de ser adquirida se há justiça). Aqui nos encontramos em uma encruzilhada, onde por 

um lado temos a busca de da virtude felicidade (só possível de ser plenamente 

alcançada por Deus, e por isto, o homem utiliza sua dimensão política) e por outro lado 

                                                     
14 (AGOSTINHO, 2000 p. 1930). 
15 (AQUINO, 2017, p. 2095). 
16 (AQUINO, 2017, p. 2095). 
17 (AQUINO, 2017, p. 2095). 
18 (HÖFFE, 2008, p. 171). 
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temos, um Estado já formado que utiliza de leis divinas como base para o 

desenvolvimento de direitos, capazes de gerar uma justiça de igualdade. 

 

SOBRE A LIBERDADE HUMANA E SEUS DIREITOS 

 

Focando agora especificamente no tema dos direitos do homem dentro de uma 

sociedade já com entidades políticas estabelecidas19, encontramos alguns desafios a 

serem abordados, como o direito de liberdade, quem o possuí e se este é passível de 

ser adquirido ou necessário ter alguma virtude em específico; e o direito de 

propriedade, vide quais são as propriedades existentes, até aonde vai o domínio do 

dono com sua propriedade e se é possível que homens sejam propriedades. Utilizando 

para esta parte do artigo o Aristóteles somente como fim de entendimento 

argumentativo dos demais autores, iremos analisar em principal a argumentação de 

Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e João Duns Scotus. 

A começar por Agostinho, o pensador como já descrito acima entende que é 

possível que haja escravos (entendidos como servos, nas palavras do autor) e que estes 

não têm os mesmos direitos dos homens livre. Para tal argumentação como uma 

relação entre Deus e o homem, a fim de buscar uma paz para que haja a virtude que 

todos almejam, a felicidade; para que seja possível esta paz, o homem utiliza de sua 

racionalidade obedecendo as ordens de Deus a paz, cuidando de sua família e bens. 

Diferente de Aristóteles que entende a liberdade como algo da natureza do 

homem, a liberdade em Agostinho se dá através do comando de Deus com o homem, 

então podemos entender que o homem obedece a alguém, e este alguém é Deus. Sendo 

obediente a Deus, o homem cuida de sua casa, com a intenção de faze o bem, sendo 

assim, a liberdade do homem é com o comando 20  de sua vida, a partir dos 

mandamentos divinos. Esta ideia de Agostinho é encontrada da seguinte maneira  

 

Os que cuidam dos outros é que mandam: como o marido na mulher, os pais nos 

filhos, os senhores nos servidores. Aqueles de quem se cuida é que obedecem; 

como as mulheres aos maridos, os filhos aos pais, s servidores aos senhores. Mas, 

na casa do justo que vive da fé e que ainda peregrina afastado dessa Cidade Celeste, 

                                                     
19 Aqui me refiro com entidades políticas a tipos de organização social, como Estado, República etc. 
20 Talvez possa surgir dúvidas sobre a diferença de comando/ordem que o homem livre obedece com a 
do escravo, mas isto será debatido no decorrer do artigo. 
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os que mandam estão a serviço daqueles sobre os quais parece que mandam. É que 

não mandam pela paixão de dominar, mas pelo dever de deles cuidarem, nem pelo 

orgulho de se sobre por, mas pela bondade de cuidarem de todos. (AGOSTINHO, 

2000, p. 1921) 

 

Neste trecho, também é possível de se notar a diferença de liberdade do homem 

para com a mulher, e dos filhos com a família, visto que estes obedecem a seu 

“semelhante”; a mulher para com o marido é livre, mas tem como virtude obedece-lo 

e cuidar da casa, enquanto os filhos de estudarem e obedecer os pais, essa 

argumentação tem como influência as esferas de aristotélicas na ordem da casa, como 

já visto anteriormente. Indo além, a liberdade do homem em Agostinho se dá em 

relação à vontade (pensamento original de Agostinho), como Pich argumenta em seu 

estudo sobre a vontade em liberdade em Agostinho “A obra De libero abitrio não é 

apenas a primeira análise da vontade e da escola livre feita por Agostinho. É, ao que 

tudo indica, a primeira obra em absoluto na filosofia ocidental sobre a vontade no 

sentido fundamental em que é pensada [...]” (PICH, 2005, p. 184) e continua “Em De 

libero abitrio Livros I e II, de modo mais direto e menos direto, a vontade e a decisão 

livre da vontade são analisadas no contexto da pergunta pela origem do mal” (PICH, 

2005, p. 184). Sendo assim, o homem passível de vontade livre (este considerado como 

homem livre), pode cair no pecado 21  de desejar algo ruim/mal, já que este é 

responsável pelos seus atos. Falando agora especificamente do escravo para Agostinho 

que é interpretado como um pecador, mas diferente do homem livre, que também tem 

como sua natureza o pecado, o escravo não é perdoado pelos seus pecados, além de 

não entender a divindade de Deus, não podendo assim alcançar a virtude da justiça e 

o bem.22 

Passando para a filosofia de Tomás de Aquino diferente da de Santo Agostinho, 

Aquino entende que há dois estados do homem: o estado de liberdade e o estado de 

servidão (ou estado de servir); o homem que pertence ao estado de servir, encontra-se 

socialmente intitulado como escravo, sofre uma desigualdade, visto que todos pela lei 

da justiça, deviam ser iguais23. Uma vez que o escravo é entendido como propriedade 

de outrem (seu senhor), sendo não visto mais como homem e sim como uma mera 

                                                     
21 Lembrando que a sua natureza é pecadora. 
22  Uma outra justificativa dada por Agostinho, a fim de justificar o escravo, é que nas Escrituras 
Sagradas nunca se encontra a expressão servo(servus) perto de Deus. 
23 Já que todos somos filhos de Deus. 
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ferramenta (objeto)24, a justiça entre o senhor e o escravo não é mais a mesma que 

entre os demais homens, já que é propriedade de seu senhor  

 

E, entre tais há, segundo o Filósofo, o justo absoluto. De outro modo, não absoluto, 

quando uma coisa existe em dependência de outra. E, neste sentido, nas coisas 

humanas, o filho é algo do pai por ser, de certo modo, parte dele, como diz 

Aristóteles; e o escravo é algo do senhor, por ser seu instrumento, como diz o 

mesmo. Por onde, não se compara com o filho como com um ser outro. E, por isso, 

não há aí justo no sentido absoluto, mas, uma espécie de justo, isto é, o paterno. E, 

pela mesma razão, nem entre o senhor e o escravo, mas entre eles há o justo 

próprio do senhor. (AQUINO, 2017, p. 2097) 

 

Este debate feito por Santo Tomás de Aquino, em sua Summa Teológica volta 

em João Duns Scotus, que discute principalmente sobre a natureza da escravidão, uma 

vez que Scotus discorda da maneira em que Aquino entende a lei natural. Roberto Pich 

escreve sobre este aspecto em seu texto “João Duns Scotus sobre a escravidão” onde 

aborda o tema do matrimonio de um servo, discorrendo se o seu senhor precisa ou não 

autorizar o matrimonio; o que está em jogo nesta questão, é o direito da propriedade 

do senhor com o seu servo, uma vez que os dois fizeram um pacto. 

Scotus não é a favor de uma escravidão e muito menos entende esta como algo 

que possa ser da natureza do escravo, mas argumenta sobre a origem dos 

escravos/servos, visto que a escravidão existe e que há escravos; sendo assim, os 

homens podem tornar-se servos de três modos, i) voluntária, ii) através de uma pena 

criminal, e iii) capturados de guerra25. Sob estas perspectivas podemos entender que 

i) a escravidão voluntária, se da provavelmente por necessidade, ii) só é possível por 

meio da justiça e se esta punição for um bem maior para a sociedade (aqui faz uma 

referência a argumentação de Agostinho, uma vez que os escravos são pecadores, ou 

seja, estes são punidos tento que receber ordens de outrem para um bem maior) e iii) 

é de baste importância em Scotus, uma vez que este não concorda com este viés, mas 

entende que é a modo que mais forma escravos. O filósofo argumenta que os escravos 

feitos por prisioneiros de guerra, podem vir a deixar de ser quando estes admitirem 

                                                     
24 Aqui Santo Tomás de Aquino faz uma referência ao pensamento aristotélico sobre o escravo. 
25 (PICH, 2019, p. 307-309). 
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que o que fizeram foi errado, mesmo que em uma guerra justa matar é uma forma de 

se defender26. 

Avançando este debate, João Duns Scotus debate sobre o escravo e o seu 

entendimento de propriedade, diferente de Aristóteles, que discorre sobre o escravo já 

interpretando este como um mecanismo, Scotus se atenta a entender o que é 

especificamente propriedade e como o escravo se encontra neste entendimento, uma 

vez que não é um objeto inanimado e sim, uma pessoa. Propriedades são passiveis de 

serem comercializadas, sendo o escravo uma propriedade, este também é possível de 

ser vendido e comprado (adquirido); mas a principal diferença é que o seu senhor não 

tem total direito sobre sua mercadoria, já que este é dono do escravo enquanto sua 

finalidade de uso (trabalho) e não seu ser no total (é neste ponto em questão, ao qual 

me referia ao falar da diferença de entendimento do Santo Tomás de Aquino com o 

João Duns Scotus). 

 

CONCLUSÃO 

 

Após fazer esta análise investigativa, a partir de uma visão organizacional do 

poder nos pensadores Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, e 

entender suas visões de justiça, é possível vislumbrar um grande debate sobre a 

natureza humana e o entendimento do que é, de fato, o homem. Por sua maioria, os 

pensadores fazem uma distinção entre os homens livres dos seus servos, uma vez que 

estes não são mais interpretados socialmente como seres humanos e sim, a partir de 

sua finalidade de servir. 

Ademais o conceito de escravo, não se encontra como um entendimento, de 

fato, dentro da categoria de natureza dos homens (com exceção de Aristóteles, com sua 

teoria da natureza das coisas). O pensamento medieval sofre, por mais que tenha 

influências, divergências de pensamentos acerca do homem clássico antigo, uma vez 

que este não é mais interpretado como um ser diferente dos animais por possuir a 

racionalidade, mas agora é interpretado como um ser possuidor de racionalidade e 

com forte ligação com Deus. 

Santo Agostinho, mesmo sendo um pensador da antiguidade tardia, por assim 

dizer, traz consigo ideias novas com a ligação da dualidade do homem (alma e corpo) 

                                                     
26 (PICH, 2019, p. 309). 



 
 
 
 
84 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 3 

e a relação de vontade com liberdade, “criando” 27  o conceito de livre arbítrio. O 

homem mau, ou que não segue o comando de Deus, de fazer o certo, sofre as 

consequências (punição), podendo ser escravo (uma vez que estes são punidos)28. 

Outro forte debate aqui encontrado é o conceito de igualdade entre os homens, 

que mesmo que todos sejam filhos de Deus (argumentação aquiniano), estes 

socialmente são interpretados diferentes (já que nem todos são livres), sofrendo uma 

desigualdade. Este debate também continua pelo franciscano João Duns Scotus, ao 

argumentar sobre os direitos do escravo, uma vez que este, não concorda com a 

escravidão, mas entende que esta existe, e como existe, é necessário discutir até aonde 

o direito de propriedade do seu dono (amo) vai. 

Creio que este estudo não acabe por aqui, uma vez que há ainda muito que 

discutir sobre o entendimento de propriedade humana, uma vez que só focamos no 

caso do matrimonio, mas o escravo ainda está inserido em uma desigualdade social, 

visto como um mero objeto e não mais como ser vivo. É válido lembrar, que como 

servo, este ainda possuí o direito de suas necessidades de sobrevivências a serem 

mantidas pelo seu amo, como, aclimatação, descanso, água e um local para suas 

necessidades fisiológicas; mas o servo, dentro de um contrato, mesmo tendo suas 

necessidades básicas a serem entregues pelo seu dono, este ainda pode ter o direito 

sobre a sua vida (morte)? É uma pergunta a ser pensada ainda, uma vez que 

atualmente ainda há existência de uma escravidão velada. 
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Resumo 
Esta investigação parte de leituras da obra do filósofo Jean-Jacques Rousseau e busca 
concentrar esforços no reconhecimento da cultura como característica fundamental da 
natureza humana, e em seus modos de expressão, possibilidades norteadoras para 
uma vida de virtude e de cooperação social, questão que só pode ser considerada após 
uma série de ponderações. A perspectiva rousseauísta se apresenta, inicialmente, a 
partir de uma visão pessimista, que identifica nas ciências e nas artes um processo de 
degradação, que está a representar a perda da liberdade natural do ser humano, 
também marcado por certa propensão para a competitividade. Segundo Rousseau, o 
progresso técnico e científico surgiu de nossos vícios, e não de nossas virtudes. Esta 
compreensão é central no Discurso sobre as ciências e as artes, e também se estende 
no Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens; em um segundo 
momento, expresso nas obras Emílio e Do Contrato Social, Rousseau vislumbra na 
educação humana e no direito civil uma espécie de redenção, mesmo sem abandonar 
as críticas tecidas nas obras anteriores: segundo o autor, as dimensões culturais 
inerentes à natureza humana também reservariam potencialidades para o 
desenvolvimento da compaixão e da cooperação social, desde que tivéssemos as 
orientações adequadas, tanto no viés político quanto no pedagógico. Compreendendo 
a obra de Rousseau como um ciclo complementar, que vai da crítica à solução - 
perspectiva que também foi compartilhada por Immanuel Kant, e mais à frente por 
Ernst Cassirer -, traçamos uma investigação acerca das convenções humanas, seus 
vícios e possíveis readequações para o exercício do bem comum. 
Palavras-chave: Cultura, costumes, cooperação, competição, amor-próprio 
 
 
Abstract 
This investigation starts from readings of philosopher Jean-Jacques Rousseau’s work, 
and seeks to concentrate efforts on recognizing culture as a fundamental characteristic 
of human nature, and in its ways of expression, possibilities that guide a life of virtue 
and social cooperation, which can only be considered after various ponderations. 
Rousseau’s perspective shows itself firstly from a pessimistic view, that identifies 
Science and arts a degradation process, which represents the loss of natural liberty of 
the human being, which is marked by certain propensity to competitiveness. According 
to Rousseau, scientific and technical progressions have come from our addictions, not 
our virtues. This understanding is a central thing on Discourse on the sciences and 
arts, and also extends to Discourse on the origin of inequality; secondly, as expressed 
on his works Emilio and Social Contract, Rousseau sees on human education and on 
civil rights a form of redemption, even without leaving the criticism that he made on 
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his previous works: according to the author, the cultural dimensions inherent to the 
human nature would also reserve potential to develop compassion and social 
cooperation, if we had the proper orientation, both in a political and as a pedagogical 
approach. As one comprehends Rousseau’s work as a complementary cycle that goes 
from criticism to solution – a perspective which has been shared by Immanuel Kant 
and later by Ernst Cassirer – we have run an investigation about human convention, 
its addictions and possible readjustments for the exercise of the common good. 
Keywords: Culture, mores, cooperation, competition, self-respect 
 

 

 É possível dizer que obra de Jean-Jacques Rousseau é marcada por três fases 

distintas, que dialogam entre si; a primeira delas é marcada pela crítica aos costumes 

da sociedade europeia do Século XVIII, e se situa nas obras Discurso sobre as ciências 

e as artes (1750) e no Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens 

(1755); em uma segunda fase, temos uma visão sistêmica sobre a soberania do Estado 

e sobre a educação dos jovens, questões centrais do Contrato Social (1762) e do Emílio 

(1762). Em um terceiro momento, Rousseau dedica-se à escrita autobiográfica, 

realizando revisões sobre a própria obra e o papel que elas desempenharam em sua 

vida pessoal. A complementaridade entre as questões discutidas em suas duas 

primeiras fases é certamente uma questão problemática; muitos comentadores 

identificam possíveis inconsistências entre uma obra e outra. Da perspectiva aqui 

assumida, concebemos a noção de que as questões levantadas em seus dois primeiros 

Discursos são, de certa forma, resolvidas no Emílio e no Contrato Social; esta 

perspectiva também foi elucidada por Immanuel Kant e mais tarde por Ernst Cassirer, 

pensadores muito influenciados pela obra de Rousseau. 

 No presente artigo, buscamos investigar a relação entre o processo civilizatório, 

ou seja, a criação e a difusão da cultura nas sociedades humanas, e aquilo que Rousseau 

identifica como “dissolução dos costumes”, o processo que permitiu que convenções 

marcadas pela competitividade e pela desigualdade social se difundissem nas 

sociedades humanas. Esta concepção leva Rousseau à ideia de que o ser humano teria 

perdido sua liberdade. Com o progresso dos costumes no mundo ocidental, tornava-se 

cada vez mais notório um real afastamento do ser humano em relação à natureza; cada 

vez mais, o homem moderno negava suas raízes em prol da autonomia que teria 

construído: artífice de si mesmo, não precisava mais que a natureza lhe guiasse; mais 

do que isso, tomou a liberdade de modificar e deformar a mesma sempre que possível; 

logo, passou a se sentir mais à vontade no meio civilizado, dominado pela técnica. As 
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cidades cresciam e nela novos costumes se desenvolviam, marcados pela desigualdade, 

pelo egoísmo, pela comparação. Este é um tema bastante central nos primeiros escritos 

de Rousseau. 

 No processo brevemente descrito acima, onde o homem moderno deixa o 

estado de natureza para se civilizar, a desigualdade social se torna um verdadeiro 

marco na história do dito “homem civilizado”; esta questão é bastante marcante para 

que a dissolução dos costumes que é citada por Rousseau seja de fato implementada. 

Segundo o autor (ROUSSEAU, 1974, p. 258), dois fatores são complementares para 

que esta desigualdade seja possível: a) a conversão do “amor de si” para o “amor-

próprio”, ou seja, a preocupação pela autoconservação se converte em uma 

preocupação comparativa para com o outro, geradora de concepções de cunho 

hierárquico e de depreciação do outro; e b) a criação da propriedade privada 

(ROUSSEAU, 1974, p. 265), que torna uns detentores de determinada coisa, enquanto 

outros não podem a possuir. Estes dois fatores são essenciais para a formação da 

sociedade civil, e representam a plena ascensão da desigualdade mediante o processo 

de aculturação. Para lidar com uma sociedade desigual, o homem moderno se 

encontrava cada vez mais desligado de sua simplicidade. 

 A cultura europeia do Século XVIII – berço de Rousseau e também alvo de suas 

críticas – teria se desenvolvido não por meio da virtude, mas por meio dos vícios 

(ROUSSEAU, 1974, p. 351): no contexto cotidiano, o homem europeu estava tomado 

por caprichos e pelo desejo do luxo; no contexto intelectual, era visto como o modelo 

do “homem civilizado”. Se afastando do significado que geralmente é concedida à Era 

das Luzes, conhecida por uma era de avanços inquestionáveis na humanidade, 

Rousseau aponta que o pensamento antropocêntrico que se desenvolvia em sua época 

também revelava uma perspectiva etnocêntrica, limitada por uma única perspectiva, 

plena em amor-próprio e segregação. 

 O ponto de vista que é tomado por Rousseau é de grande importância e 

influência para a antropologia moderna. Seu Discurso sobre a origem da 

desigualdade entre os homens, obra publicada em 1755 e que também é conhecida 

como Segundo Discurso, é considerada um marco importante para o formato que seria 

assumido pela pesquisa antropológica no Século XX, realizada por meio de 

metodologias que de certa forma foram previstas por Rousseau nessa obra, a saber, a 

etnologia e a etnografia. Conforme afirmado por Claude Lévi-Strauss: “Rousseau não 



 
 
 
 
90 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 3 

se limitou a prever a etnologia: ele a fundou. […] No plano teórico, distinguindo, com 

uma clareza e uma concisão admiráveis, o objeto próprio do etnólogo dos objetos do 

moralista e do historiador” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 42). 

 O antropólogo ainda afirma que Rousseau também teria muito inspirado a 

etnografia, ao promover o reconhecimento do “eu” no “outro”, ao referir-se ao “choque 

com os hábitos adquiridos, o surgimento de preconceitos dos quais nem sequer se 

suspeitava” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 43); ao realizar críticas aos relatos produzidos 

por viajantes e missionários sobre os povos distantes, disponíveis em livros de viagens 

realizadas na época, Rousseau vira a chave que abriria a porta para a antropologia 

futura: aqueles que portavam a autoria dos relatos eram incapazes de ver que falavam 

de povos que portavam costumes distintos; a perspectiva destes viajantes era 

distorcida por seu esclarecimento, fincado nos costumes e visões de mundo do povo 

europeu; não havia esforço algum, portanto, para compreender os hábitos destes 

povos, que eram descritos como selvagens sem modos, atrasados no tempo, inocentes 

sobre o usufruto (ou, melhor dizendo, sobra a “exploração”) de seu espaço; homens 

que podiam ser facilmente enganados. Rousseau supõe algo que nos parece 

interessante: se tais viajantes fossem pensadores, que levassem consigo uma 

curiosidade maior sobre os povos distantes, talvez tivéssemos perspectivas distintas 

sobre estes homens, portadores de outros costumes e portanto, de verdades distintas. 

 Em suma, o que temos aqui é a identificação de que a cultura não seria uma só, 

como convencionalmente se acreditava. Sendo assim, a pluralidade das culturas não 

teria sido compreendida até então, e este seria um problema crucial para que 

pudéssemos realmente falar em um “estudo sobre o homem”. Que homem seria este, 

apenas o homem europeu? Ora, as contribuições deixadas para a antropologia 

moderna realmente se estendem por muitos sentidos. Nas palavras de Rousseau: 

 

Depois de, por trezentos ou quatrocentos anos, os habitantes da Europa 

inundarem as outras partes do mundo e incessantemente publicarem novos 

repositórios de viagens e de relatos, estou persuadido de que, quanto aos 

homens, só reconhecemos os europeus; parece até, devido aos preconceitos 

ridículos que ainda não se extinguiram entre os letrados, que cada um, sob o título 

pomposo de estudo do homem, só faz o dos homens do seu país. [...] parece que a 

filosofia não sai do lugar, de modo que a de cada povo é pouco adaptável a um 

outro. A causa disto é manifesta, pelo menos para as regiões distantes. Somente 
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quatro tipos de homens fazem viagens de longo curso - os marinheiros, os 

comerciantes, os soldados e os missionários. Ora, não se deve esperar que as três 

primeiras classes forneçam bons observadores, e quanto aos da quarta, [...] pode-

se crer que não se dedicariam de boa vontade a buscas aparentemente de pura 

curiosidade e que os desviariam dos trabalhos mais importantes a que se destinam. 

[...] Não se abre um livro de viagens em que não se encontrem descrições de 

caracteres e de costumes, mas fica-se espantado ao verificar que essas pessoas, que 

tanto descreveram coisas, só disseram o que cada um já sabia, só souberam 

perceber, no outro lado do mundo, o que poderiam notar sem sair de sua rua e que 

os verdadeiros traços que distinguem as nações e atingem os olhos 

feitos para ver quase sempre escapam aos seus. (ROUSSEAU, 1974, p. 306, 

grifos nossos.) 

 

 Esta crítica se faz bastante importante, pois foi o etnocentrismo – fundado da 

perspectiva do homem europeu – que impediu por muito tempo que fosse admitida 

uma pluralidade das culturas, e que portanto se desenvolvesse algo próximo a uma 

metodologia etnográfica; na época de Rousseau e até mesmo um século mais tarde, 

quando a antropologia se desenvolvia de uma perspectiva evolucionista (CASTRO, 

2009, p. 17), o pensamento corrente era de que a cultura se desenvolvia em proporções 

hierárquicas, do selvagem ao bárbaro, do bárbaro ao civilizado; ou seja, os povos que 

viviam em maior integração com a natureza eram tidos como menos civilizados. 

Problemas sociais de grande impacto estão relacionados com esta concepção, como o 

racismo e a xenofobia, questões muito presentes nas sociedades ocidentais e que não 

podemos deixar de mencionar. Além disso, também consideramos importante frisar: 

ao falarmos do homem europeu, nos referimos a um homem que pelo menos desde o 

Século XV atua sob o perfil de colonizador, se aproveitando da inocência de povos de 

costumes mais simples para seu próprio benefício. 

 Para além da perspectiva etnocêntrica, o que existe são inúmeras sociedades e 

nelas, formas muito distintas de expressão cultural; a condição de “povo civilizado” 

(no singular) que é atribuída ao europeu no pensamento moderno se dá em detrimento 

dos ditos “povos selvagens” (no plural), alcunha que é conferida aos povos que 

obedecem a processos civilizatórios alheios aos europeus; essa designação, 

obviamente, trata de generalizar e de assim também tornar ilegítimo. Esta visão de 

aversão e desprezo que é expressa pelo homem ocidental  está no cerne das críticas 

realizadas por Rousseau, mesmo que muitas vezes ele se refira apenas como “vícios da 
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sociedade civil”; no entanto, a sociedade a qual ele continuamente se refere é, 

basicamente, a sociedade europeia, a grande protagonista do dito “processo 

civilizatório”. Rousseau não poderia ter sido mais direto: em seu Discurso sobre as 

ciências e as artes, o autor afirma que “nossas almas se corromperam à medida que 

nossas ciências e nossas artes avançaram no sentido da perfeição” (ROUSSEAU, 1973, 

p. 345). Mais do que identificar o que significa o processo civilizatório em si, Rousseau 

nos traz a ideia de que o avanço cultural do homem teria tornado impossível que ele 

mesmo pudesse ser livre, e, portanto, feliz. Refém do próprio esclarecimento, o homem 

europeu permite que as luzes da vaidade lhe acompanhem. Ou, como disse Rousseau 

no Contrato Social, “o homem nasce livre e por toda a parte se encontra sob grilhões” 

(ROUSSEAU, 1973, p. 28). 

 A crítica que é iniciada no Primeiro Discurso é melhor desenvolvida no 

Discurso sobre a origem desigualdade entre os homens, de 1755, também conhecido 

como Segundo Discurso. Nesta, Rousseau afirma que a derrocada da humanidade 

teria se iniciado no momento em que há a passagem do “amor de si” para o “amor-

próprio”. Como já explanado anteriormente, o amor de si é um sentimento natural de 

autoconservação, comum a todos os animais, que conduz o homem à virtude e à 

humanidade (isto é, ao sentimento de compaixão). Já o amor-próprio é um sentimento 

relativo à vivência do homem em sociedade; ele leva o indivíduo a fazer comparações 

com outros que anteriormente lhe eram tomados como iguais; assim geram-se as 

primeiras discórdias estruturais entre os homens, e se faz possível o surgimento da 

propriedade individual, fundamento originário de toda a desigualdade. Desta 

desigualdade teriam se originado todos os males humanos. Em seu Emílio ou Da 

Educação, o autor nos dá mais uma perspectiva sobre a questão: 

 

A fonte de nossas paixões, a origem e o princípio de todas as outras, a única que 

nasce com o homem e nunca o abandona enquanto ele vive é o amor de si; paixão 

primitiva, inata, anterior a todas as outras e de que todas as outras não passam, 

em certo sentido, de modificações. [...] O amor de si, que só a nós mesmos 

considera, fica contente quando quando nossas verdadeiras necessidades são 

satisfeitas, mas o amor-próprio, que se compara, nunca está contente nem poderia 

estar, pois este sentimento preferindo-nos aos outros, também exige que os outros 

prefiram-nos a eles, o que é impossível. (ROUSSEAU, 2014, p. 289) 
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 Podemos perceber aqui que a comparação que é gerada pelo amor-próprio é 

mais um fator crucial para que a desigualdade seja difundida como uma característica 

convencional da sociedade ocidental, da maneira como ela se constituiu. Tal contraste 

só se intensifica com o surgimento da propriedade privada que, segundo Rousseau, 

não permite que o homem seja de fato livre, pois este dispôs de sua autonomia em 

nome de uma subserviência cega: a propriedade como direito natural - como queria 

Locke em seu Segundo tratado sobre o governo (o qual Rousseau discorda 

substancialmente). Ao mesmo tempo, tais costumes teriam criado certa 

“uniformidade” no pensar e no agir dos indivíduos. Rousseau aponta: 

 

(...) reina em nossos costumes uma uniformidade desprezível e enganosa, e parece 

que todos os espíritos se fundiram num mesmo molde: incessantemente a polidez 

impõe, o decoro ordena; incessantemente seguem-se os usos e nunca o próprio 

gênio. Não se ousa mais parecer tal como se é e, sob tal coerção perpétua os 

homens que formam o rebanho chamado sociedade, nas mesmas circunstâncias, 

farão todos as mesmas coisas desde que motivos mais poderosos não os desviem. 

(ROUSSEAU, 1973, p. 344) 

 

 O autor identifica na difusão social da polidez e dos bons modos uma espécie de 

despolitização, um atrelamento extremo às pessoalidades; uma despreocupação com 

o bem comum. Identifica, na razão humana, algo bastante distinto daquilo que era 

visto por seus contemporâneos iluministas: as ciências e as artes teriam nascido de 

nossos vícios, e não de nossas virtudes (ROUSSEAU, 1973, p. 351). O bem comum 

parecia cada vez mais distante das prioridades do homem ocidental, que tomava rumos 

para uma era de individualidades, algo que é bastante notório em nosso tempo 

presente. 

 Estaríamos, portanto, imersos em um processo contínuo de distorção moral, 

plenamente representado pelos valores que foram formados pelo homem europeu 

(bem como ele sempre quis, e conseguiu: ser o protagonista). Quando Rousseau diz 

que “o progresso das artes nada acrescentou à nossa verdadeira felicidade, se 

corrompeu os costumes e se a corrupção dos costumes chegou a prejudicar a pureza 

do gosto” (ROUSSEAU, 1973 358), não está necessariamente afirmando que o ser 

humano inevitavelmente se corromperá ao viver em sociedade, mas que este foi o 
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caminho tomado pela sociedade que ele está a criticar – que é, inevitavelmente, a 

sociedade europeia. Segundo Baliero, 

 

Ao falar da condição corrompida em que via os homens de seu tempo, Rousseau 

não está apenas realizando uma crítica a costumes particulares, nem se limitando 

a louvar certos tipos de constituições e a criticar outras. Podemos ver, em ao menos 

parte da obra desse filósofo, não apenas a constatação da miséria dos homens de 

seu tempo, mas também uma concepção segundo a qual a história da humanidade 

é, em última instância, ela mesma uma história de corrupção. (BALIERO, 2013, p. 

57) 

 

 A perspectiva tomada por Rousseau indica que “desenvolvimento cultural” e 

“distorção moral” teriam seguido um mesmo caminho. Diante disso, nos parece muito 

importante afirmar mais uma vez: a história da humanidade a qual o autor se refere é 

adequada especificamente ao perfil tomado pelo desenvolvimento da sociedade 

ocidental. Se estivesse tão desacreditado na humanidade em si, Rousseau jamais teria 

escrito sobre possíveis soluções para os problemas aqui elencados, como fez no 

Contrato Social e no Emílio, ambos de 1762. A compreensão de que a sociedade 

corrompe a bondade natural do homem não é aplicável a todos os casos; é na figura do 

europeu, portanto, que a crítica de Rousseau se instaura; pois este não só se afastou de 

seu próprio estado de natureza, também se afastou da natureza em si, e a ela quis 

dominar e colonizar, como com tudo fez a seu redor. A passagem que abre o Emílio 

deixa tal concepção muito clara: 

 

Tudo está bem quando sai das mãos do autor das coisas, tudo degenera entre as 

mãos do homem. Ele força uma terra a alimentar as produções de outra, uma 

árvore a carregar os frutos da outra. Mistura e confunde os climas, os elementos, 

as estações. Mutila seu cão, seu cavalo, seu escravo. Perturba tudo, desfigura tudo, 

ama a deformidade e os monstros. Não quer nada como a natureza o fez, nem 

mesmo o homem; é preciso apará-lo à sua maneira, como uma árvore em seu 

jardim. (ROUSSEAU, 2014, p. 7) 

 

 A questão está presente também, de forma semelhante, na seguinte passagem 

do Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens: 
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Comparai sem prevenção, o estado do homem civil com o do homem selvagem e 

indagai, se puderdes, como, além de sua maldade, suas necessidades e misérias, o 

primeiro abriu novas portas à dor e à morte. Se considerardes as penas do espírito 

que nos consomem, as paixões violentas que nos esgotam e nos arruínam, os 

trabalhos excessivos com os quais se sobrecarregam os povos, a preguiça ainda 

mais perigosa à qual os ricos se abandonam, e que fazem que morram uns de suas 

necessidades e os outros de seus excessos; [...] a todos os cuidados que nossa 

sensualidade excessiva transformou em hábitos necessários e cuja negligência ou 

privação nos custa imediatamente a vida ou a saúde; [...] em uma palavra, se 

reunirdes os perigos que todas essas causas juntam continuamente sobre nossas 

cabeças, vereis como a natureza faz que paguemos caro o desprezo que demos às 

suas lições. (ROUSSEAU, 1973, p. 298) 

 

 Nos parece cada vez mais claro onde repousam as críticas de Rousseau: 

justamente na civilização ocidental e em seu afastamento contínuo em relação à 

natureza e “suas lições”, como ele mesmo declara na passagem citada. O viés unilateral 

da visão ocidental a respeito do mundo fica ainda mais específico quando o autor 

afirma que “[…] quanto aos homens, só reconhecemos os europeus; parece até que, 

devido aos preconceitos ridículos que ainda não se extinguiram entre os letrados, que 

cada um, sob o título pomposo de estudo do homem, só faz o de homens do seu país” 

(ROUSSEAU, 1973, p. 306). Assim o autor demarca suas ideias, compreendendo que 

com o afastamento da natureza, temos necessariamente um progresso em relação aos 

vícios. E é ao assim conceber que Rousseau se permite mais um passo, para além da 

crítica, ao perguntar-se se poderia ser possível pensar algum tipo de redenção para o 

homem civilizado. 

 Assim, em uma empreitada posterior, Rousseau busca reconhecer nas virtudes 

do homem condições para o desenvolvimento da compaixão e o exercício do bem 

comum. Estes movimentos são realizados de forma distinta: primeiramente, na 

perspectiva individual, tecida no Emílio, e em seguida, na perspectiva social, 

desenvolvida no Contrato Social. 

 Do ponto de vista marcado pelo desenvolvimento individual do cidadão, traçada 

no Emílio por meio de uma intenção pedagógica, Rousseau busca a manutenção e a 

instrumentalização da compaixão como um “remédio” para a distorção moral 

provocada pelo amor-próprio, motor primário da competitividade. Pouco a pouco, o 

autor busca resgatar a autonomia e a liberdade do homem, do pacto social à 
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empreitada da educação para a virtude. Aqui o autor resume bem aquilo que ele busca 

converter: “toda a nossa sabedoria consiste em preconceitos servis, todos os nossos 

costumes não passam de sujeição, embaraço e constrangimento. O homem civil nasce, 

vive e morre na escravidão; enquanto conservar a figura humana, estará acorrentado 

por nossas instituições” (ROUSSEAU, 2014, p. 16). A saída estaria, portanto, na 

subversão total do pacto social que fora erigido junto dos costumes viciosos que 

constituíram o mundo ocidental naquele Século XVIII, suas luzes e seus progressos – 

tão questionáveis a partir do vislumbre rousseauísta. 

 Em seu Contrato Social, o autor pondera sobre a necessidade de uma espécie 

de evolução do estado civil, onde o indivíduo poderia dedicar uma entrega maior ao 

Estado, e em contrapartida ter maior liberdade e autonomia. Ernst Cassirer nos traz 

mais um pensamento sobre este ponto: 

 

Estará a alienação na essência de toda sociedade? Não seria possível pensar um 

rumo em direção a uma comunidade humana autêntica e verdadeira, que não 

necessitasse mais das molas do poder, da ganância e da vaidade, mas que estivesse 

fundada inteiramente na submissão comum a uma lei interiormente reconhecida 

como necessária e obrigatória? Logo que essa forma de comunidade surgir e se 

estabelecer, o mal enquanto mal social - e é só este que conta para Rousseau - será 

superado e eliminado. (CASSIRER, 1999, p. 74) 

 

 O que Rousseau teoriza no Contrato Social é, portanto, a necessidade de uma 

união civil por um Estado que pudesse responder à promoção do bem-estar social e da 

garantia dos direitos previstos pelo contrato. Nestes termos, o indivíduo passa de 

súdito a cidadão, e diante do Estado, ao qual não é subserviente, mas legislador - junto 

aos outros cidadãos -, assim recuperaria sua autonomia, diante de uma liberdade civil 

(que é diferente da liberdade natural, esta irrecuperável após o processo de 

socialização). 

 Em suma, por mais que possa nos parecer que Rousseau tenha visto na cultura 

humana motivos para a desesperança, praticamente negando as luzes da razão (tão 

presentes no pensamento de sua época), sua filosofia é também uma busca pela 

redenção do homem. A obra rousseauniana nos sugere que através de um pacto social 

que pudesse garantir maior igualdade entre os homens que teríamos, por fim, o resgate 

da liberdade humana. Ou seja, através da cultura também poderíamos inverter o 



 

 

 
 

Breno B. D. Zen | 97 

 

quadro de degradação moral que Rousseau se refere - uma vez que o retorno para o 

estado de natureza seria uma empreitada impossível. 
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8. A RESSIGNIFICAÇÃO DA MORTE NA ÉTICA DE SPINOZA 
 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424422-8  

 

Caíque Coelho1 

 

Resumo 
A maior parte da Ética, principal obra de Spinoza, é escrita do ponto de vista da razão, 
isto é, do que o autor considera como o segundo gênero de conhecimento. Eis que na 
Parte V da Ética há uma passagem ao terceiro gênero de conhecimento, a intuição, a 
qual nos torna possível conceber as coisas do ponto de vista da eternidade. Alguns 
autores, como Gilles Deleuze, perceberam a necessidade de pensar esta passagem 
aparentemente paradoxal: como se pode passar à perspectiva da eternidade se passar 
é justamente uma ação no tempo? Como conceber uma perspectiva da eternidade 
substancial que seja assimilável à consciência do modo finito, cuja existência atual se 
desdobra na duração? O recorte pelo qual pretendemos ilustrar a experiência de tal 
passagem ao ponto de vista da eternidade será feito através da experiência de 
ressignificação da morte, a qual se encontra sub-repticiamente presente nas 
conclusões da Parte V da Ética. Tal ressignificação, como pretendemos mostrar, realiza 
um deslocamento de desejo naquilo que esperamos da morte. A ressignificação 
operada em nós e por nós através do ponto de vista da eternidade não só transformaria 
nossa visão da morte, mas também dissolveria o problema teórico da passagem, na 
medida em que a passagem só é passagem do ponto de vista do tempo. Assim, é preciso 
argumentar as razões pelas quais, segundo a Parte V da Ética, a passagem sempre já 
se deu, porém foi ofuscada por uma compreensão mutilada do real. 
Palavras-chave: ressignificação, morte, tempo, eternidade, intuição 
 

 Poderíamos dizer que o problema da ressignificação da morte em Spinoza 

implica que façamos, neste texto, o percurso por uma constelação de questões 

relacionadas, as quais convém expor sinteticamente: pretendemos, em primeiro lugar, 

esclarecer de maneira geral o que Spinoza entende por intuição e a implicação disso 

no problema da morte. Será necessário, então, analisar a gênese ocasional dos gêneros 

de conhecimento de maneira que torne possível o ponto de vista da eternidade através 

da intuição. Feito isso, teremos a possibilidade de esclarecer de que modo este ponto 

de vista da eternidade implica, a um só tempo, numa realização cognitiva e afetiva da 

mente no amor intelectual de Deus. Essa realização mostrará, como se pretende 

argumentar, que tal perspectiva não é refratária ao corpo e à singularidade do 

indivíduo, pois envolve a mente numa autocontemplação do absoluto que é situada 
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em seu ponto de vista particular, ponto de vista esse que se verá ressignificado tanto 

no que tange ao seu conhecimento quanto no que tange ao seu desejo. 

Esclarecer a intuição ou qualquer outro tema da Ética exige uma propedêutica 

geral do sistema: há em Spinoza uma profunda simultaneidade da questão ética e da 

investigação ontológica. Longe de dissociá-las, a Ética as reúne, desdobrando a 

afirmação especulativa e a alegria prática numa mesma implicação recíproca. Isto é, 

Spinoza se preocupa em mostrar como a liberação ética depende de uma compreensão 

da natureza da realidade e de nós mesmos enquanto expressões certas e determinadas 

dessa realidade. A prescrição e a descrição não seriam aspectos dicotômicos do real, a 

prescrição de uma conduta dependeria da avaliação imanente da vida e de suas 

possibilidades de desenvolvimento através de nossa potência de agir e pensar.  

 Entretanto, tal compreensão adequada da realidade, implica, para Spinoza, na 

compreensão da necessidade da substância absoluta (Deus ou a natureza). Tal 

compreensão não se explica pelo tempo, se dando num ponto de vista da eternidade, 

o qual é já presente na razão e melhor expresso pela intuição, os quais constituem, 

respectivamente, o segundo e terceiro gêneros de conhecimento. Sub specie 

aeternitatis é a expressão de Spinoza em latim para aquilo que poderíamos traduzir 

por sob o ponto de vista da eternidade.2 Este é o ponto de vista que se manifesta em 

nós (e por nós) a partir do terceiro gênero de conhecimento, a intuição ou ciência 

intuitiva.3 Spinoza afirma que “o terceiro gênero de conhecimento procede da ideia 

adequada de alguns atributos de Deus para o conhecimento adequado da essência das 

coisas” (ESPINOSA, 2018, p.555, E5p25)4. Se, como se depreende, em especial, do 

                                                     
2 A tradução da Ética feita pela USP, que usamos aqui em algumas ocasiões, traduz a expressão por 
aspecto da eternidade. Assim, é preciso ressaltar que há mais de uma tradução em circulação no 
português. Não utilizaremos esta alternativa pois julgamos que ela não é tão didática quanto “ponto de 
vista”, apesar de ser mais precisa quanto ao original. Poderia se falar também, como se faz muito, em 
perspectiva da eternidade. Tomaremos estas três traduções por sinônimos neste trabalho. 
3 Spinoza dá a entender que a razão, isto é, o segundo gênero de conhecimento, já percebe as coisas por 
um certo aspecto de eternidade e necessidade. E de fato ela o percebe, porém é apenas na intuição que 
o fluir necessário das coisas procederá mais perfeitamente, a partir da própria natureza de Deus, e não 
apenas pelas noções comuns. As noções comuns compreendem a necessidade e neste sentido a 
existência necessária que convém à definição de eternidade. Porém elas ainda se põem num registro 
geral, não concebem a coisa singular, em si, no seu fluir necessário de Deus. É isto que dependerá do 
terceiro gênero. Não à toa, dirá Spinoza no escólio da proposição 36 da Parte V que, ao demonstrar 
geometricamente Deus na Parte I, procedeu adequadamente, mas que, por outro lado, o proceder das 
coisas de Deus afeta mais perfeitamente nossa mente quando vemos como uma coisa singular dele 
procede. 
4 Em razão da estrutura peculiar da Ética, utilizamos aqui uma nomenclatura para nos referir a seus 
elementos: “E” seguido de número para se referir à Parte respectiva da Ética, “p” seguida de número 
para proposição, “d” para demonstração, “c” para corolário, “def” para definição”, “pref” para prefácio, 
“s” para escólio. 
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escólio da proposição 39 da Parte IV da Ética, a morte é o sintoma dos limites 

imanentes à identidade pessoal no tempo – antecipados em menor escala pela 

alienação constitutiva dos processos de identificação, dinâmicas de conflito e 

flutuações afetivas – como conceber uma identidade pessoal do ponto de vista da 

eternidade, isto é, como produzir para si uma forma de existir que ressignifique, aqui 

e agora, o fato inassimilável da morte, que a torne menos importante? Como fazer o 

ponto de vista da eternidade ser manifesto ou atualizado numa forma de vida que se 

dá no tempo? Ou antes mesmo disso, como compreender a possibilidade de uma tal 

passagem? É preciso investigar como Spinoza pode legitimar uma passagem ao ponto 

de vista da eternidade, quando, paradoxalmente, na eternidade nada se passa, 

propriamente falando. Ou seja, é preciso esclarecer como poderíamos, no tempo, 

experimentar algo do ponto de vista da eternidade. A condição de possibilidade de uma 

ressignificação spinozista da morte depende disto. 

 Tratemos antes de tudo da passagem. Esse é um tema difícil e a resposta a ele 

define muito de como se compreende a própria eficácia ética da Ética.5 A passagem ao 

ponto de vista da eternidade é, em nossa hipótese, na verdade uma passagem imóvel, 

uma passagem que de certa maneira já se deu eternamente, mas que foi esquecida: 

 

Necessidade, presença e frequência são as três características das noções 

comuns. Ora, essas características fazem com que elas se imponham de certa 

maneira à imaginação, seja para diminuir a intensidade dos sentimentos 

passivos, seja para assegurar a vivacidade dos sentimentos ativos. As noções 

comuns se servem das leis da imaginação para nos liberar da própria imaginação. 

Sua necessidade, sua presença, sua frequência permite que elas se insiram no 

movimento da imaginação, e desviem seu curso em proveito próprio. Não é 

exagerado falar aqui de uma livre harmonia da imaginação com a razão. 

(DELEUZE, 2017, p.331, grifo nosso) 

 

Como  afirma   Deleuze,   há   uma  espécie  de   gênese  ocasional  da  razão   na  

                                                     
5 A ética da Ética, como a própria reiteração cômica do termo já indica, é um tema crucial, do contrário 
não lhe constituiria o título. A ética da Ética depende intimamente de como a potência do intelecto é 
capaz de refrear e ressignificar os afetos, isto é, a relação entre conhecimento e afetividade tem de ser 
tal a tornar possível a sua composição harmônica na beatitude, a aquisição de nossa potência, o amor a 
Deus que é, simultaneamente, amor de Deus aos homens e a instauração de uma comunidade gloriosa. 
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imaginação e da intuição na razão.6 Isso nos parece plausível dado que o conhecimento 

só pode frear um afeto enquanto for ele mesmo um afeto. O conhecimento precisa 

devir afetividade para que possa se inserir na lógica de nossos esforços (ESPINOSA, 

2018, p.399, E4p14). Não que a razão ou a intuição procedam em si dos gêneros 

respectivamente inferiores, mas sim que uma certa oportunidade é dada em nós para 

que vejamos aquilo que já estava lá, como se uma espécie de véu de maya do 

esquecimento e da ilusão imaginária finalmente se retirasse de nossa vista. O que se 

trata é de subtrair aquilo que nos faz esquecer da visão da eternidade na duração, 

destilar ela dos deslocamentos produzidos pelas afecções passivas do primeiro gênero 

de conhecimento e da operação ainda insuficiente e generalista das noções comuns do 

segundo gênero, que precisam como que passar ao limite de si mesmas na ideia de 

Deus, que abre o caminho para o terceiro gênero de conhecimento.7  

Do ponto de vista da eternidade nos identificamos com o puro ato de 

autocontemplação do absoluto a partir de nossa singularidade. Ou, como enuncia 

Spinoza, “nossa mente, enquanto conhece a si e ao corpo sob o aspecto da eternidade, 

tem necessariamente o conhecimento de Deus”, ou seja, ela “sabe que é em Deus e é 

concebida por Deus.” (ESPINOSA, 2018, p.561, E5p30, grifo nosso). Compreendemos 

nossa potência em Deus como o princípio em que e sobre o qual pensamos, temos a 

ideia de nossa potência de pensar a partir da ideia de Deus e a ideia de Deus a partir 

da ideia de nossa potência de pensar, reciprocamente, num círculo virtuoso.  

Isto só é possível a nós, seres finitos, porque tivemos paixões alegres que 

fortaleceram os primeiros sentimentos ativos ou porque a presença, frequência e 

necessidade das paixões imaginativas é absolutamente precária quando se leva em 

consideração o tempo. A tendência, como sugere Spinoza nas primeiras proposições 

da Parte 5, é que as paixões imaginativas percam a força ao longo do tempo e que a 

razão leve vantagem justo nestes três aspectos (ESPINOSA, 2018, p. 533, E5p7). O que 

de início é muito difícil se torna viável, como que por uma espécie de aproximação 

                                                     
6 Nos referimos, mais precisamente, ao conceito de causa ocasional, de que o autor faz uso: “[...] o que 
nos serve de causa ocasional são as próprias noções comuns, logo, algo de adequado e ativo. A 
“passagem” é só uma aparência; na verdade, nós nos reencontramos tais como somos imediata e 
eternamente em Deus.” (DELEUZE, 2017, p.345, grifo nosso) 
7 Dado que “as noções comuns exprimem Deus como fonte de todas as conexões constitutivas das 
coisas.” (DELEUZE, 2017, p.333). Tal passagem ao limite das noções comuns na ideia de Deus se 
encontra em duas proposições da Parte 5. Primeiro, Spinoza afirma que “a mente pode fazer com que 
todas as afecções do corpo ou imagens das coisas sejam referidas à ideia de Deus” (ESPINOSA, 2018, 
p.543, E5p14), donde se esclarece que “quem entende clara e distintamente a si e a seus afetos ama a 
Deus, e tanto mais quanto mais entende a si e a seus afetos.”  (ESPINOSA, 2018, p. 543, E5p15). 
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estatística de um ponto cuja busca se move numa espiral em que os desvios do alvo a 

cada vez são menores. 

Spinoza faz recorrentemente a afirmação de que há uma parte eterna da mente. 

Além disso, ele sugere que, ao nos identificarmos com esta parte eterna, ao alargarmos 

sua presença em nós, aquilo que perdemos com a morte é pouco. Perdemos pouco com 

a morte se não nos identificamos com a memória e os dramas da imaginação. Isto é, 

“a morte é tanto menos nociva, quanto maior é o conhecimento claro e distinto da 

mente e, por conseguinte, quanto mais a mente ama a Deus” (ESPINOSA, 2018, p. 571, 

E5p38s). A parte eterna da mente não é outra coisa senão a própria concepção do 

corpo do ponto de vista da eternidade8, ou melhor dizendo, a contemplação de sua 

essência tal qual ela se segue eternamente da natureza de Deus. É ver o corpo tal como 

produção imanente e eternamente contida no atributo da extensão. Não mais as partes 

extensivas meramente, mas, como diria Deleuze, as partes intensivas, o grau de 

potência, a conexão característica que se expressa nas partes extensivas, mas que é 

logicamente anterior a esta manifestação.  

Ora, se “a essência da mente consiste no conhecimento (pela Prop. 11 da parte 

2)” se segue que “quanto mais a mente conhece muitas coisas pelo segundo e pelo 

terceiro gêneros de conhecimento, tanto maior é a sua parte que permanece” 

(ESPINOSA, 2018, p. 571, E5p38d, grifo nosso). Se a mente consiste no conhecimento, 

a sua essência é melhor expressa por aquela parte que se manifesta no terceiro gênero 

de conhecimento, o mais nobre gênero. É nele que sua atividade encontra a aquisição 

da própria potência, a beatitude. E afinal, nós: 

 

[...] sentimos e experimentamos que somos eternos. Pois a mente não sente menos 

aquelas coisas que concebe entendendo do que aquelas que tem na memória. Com 

efeito, os olhos da mente, com os quais vê e observa as coisas, são as próprias 

demonstrações. (EPINOSA, 2018, p. 555, E5p23s) 

 

                                                     
8 Que exista uma parte eterna da mente é o que Spinoza se propôs a esclarecer em algumas proposições 
da Parte 5. Isto é, “em Deus [...] é dada necessariamente a ideia que exprime a essência deste ou daquele 
corpo humano sob o aspecto da eternidade. (EPINOSA, 2018, p. 553, E5p22) posto que Deus é causa 
não apenas da existência mas da essência da mente humana, como se depreende pelo corolário da 
proposição 25 da Parte 1. Ora, mas  “como não deixa de ser algo aquilo que é concebido pela própria 
essência de Deus com uma necessidade eterna (pela Prop. preced.), este algo que pertence à essência da 
mente será necessariamente eterno.” (EPINOSA, 2018, p. 553, E5p23d) e portanto “a mente humana 
não pode ser absolutamente destruída com o corpo, mas dela permanece algo que é eterno.” (EPINOSA, 
2018, p. 553, E5p23) 
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 Que sentimos e experimentamos que somos eternos através das demonstrações 

e do conhecimento adequado responde à questão do como é possível uma experiência 

da eternidade no tempo. É o próprio conhecimento que não pode ser compreendido 

apenas pelo tempo. Quando compreendemos a conexão necessária das coisas, o self, 

por assim dizer, se põe numa perspectiva da eternidade que está além ou aquém das 

distinções de antes e depois ou de passado, presente e futuro.9 Não se trata mais do 

número do movimento nem da geração e da corrupção, mas da contemplação de uma 

existência necessária que se manifesta na própria duração, mas que vai além dela. E 

nós enquanto expressão certa e determinada da substância absoluta, nos vemos aí 

como uma linha necessária na nervura do real, uma mente que em si toma consciência 

do princípio do processo pelo qual ela é o que é, princípio esse que a envolve e ao 

mesmo tempo é muito maior do que ela, do qual ela é apenas modo, maneira de ser. 

Se trata de um círculo virtuoso, não vicioso: esquecemos para melhor lembrar uma 

outra coisa, para liberar a potência para uma recordação imemorial, extratemporal. 

Nos livramos dos processos de identificação da memória para encontrar um outro 

ponto de vista em que aquilo que lembramos depende, paradoxalmente, de um 

esquecimento. A identidade pessoal do ponto de vista da eternidade se lança num 

golpe só na intuição da substância absoluta em si e por si mesma, posto que a ideia de 

Deus e o amor intelectual de Deus estão em nós enquanto somos nós mesmos capazes 

e potentes para produzir tais ideias, enquanto nós mesmos compreendemos e 

experimentamos a beatitude.  

Assim, o peculiar na perspectiva spinozista é que, se a intuição a primeira vista 

poderia parecer o mergulho místico no abismo indiferenciado, por outro lado, não é 

isto que Spinoza quer dizer. Não há dissolução absoluta da singularidade no abismo 

do vazio porque nunca houve vazio, nunca houve dissolução absoluta. O que há é a 

substância imanente em suas infinitas singularidades. A mente não é um nada, mas 

uma singularidade que, a partir de sua singularidade e da potência que lhe compete, 

acessa o absoluto e se vê participando deste e toma parte na produção de si e do 

                                                     
9 Há uma tensa dualidade na consideração spinozista da existência. É preciso distinguir a existência do 
ponto de vista do tempo (da duração) e do ponto de vista da eternidade: “De duas maneiras as coisas 
são concebidas por nós como atuais: ou enquanto as concebemos existir com relação a um tempo e um 
lugar certos, ou enquanto as concebemos estar contidas em Deus e seguir da necessidade da natureza 
divina. E as que são concebidas desta segunda maneira como verdadeiras ou reais, concebemo-las sob 
o aspecto da eternidade e suas ideias envolvem a essência eterna e infinita de Deus” (ESPINOSA, 2018, 
p. 559-561, E5p29s, grifo nosso) 
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mundo. Não há dissolução a não ser do ponto de vista do self, do ego característico ao 

senso comum: do ponto de vista das identificações temporais e das relações 

intersubjetivas, tal ponto de vista da eternidade certamente poderia parecer a queda 

num abismo indiferenciado. Mas tal perspectiva é apenas a projeção negativa de uma 

perspectiva mutilada, a representação de senso comum desloca o objeto da intuição 

segundo suas próprias expectativas quanto ao “fora” de suas representações 

imaginativas. O senso comum brada: ou minha identidade cotidiana ou nada. O senso 

comum, em termos spinozistas, seria uma imersão nos mecanismos imaginativos do 

primeiro gênero de conhecimento, nos processos de identificação da ordem dos 

encontros, dos afetos do corpo com o seu mundo circundante, os quais apenas 

recolhem os efeitos mutilados de suas causas. A representação que daí emerge se 

equivoca quanto à natureza do terceiro gênero de conhecimento e quanto às 

individuações que ele intui. Conceber a si do ponto de vista da eternidade é raro, mas 

não impossível. Nenhuma proposição esclarece melhor isto, a nosso ver, do que a 

proposição 39 da Parte V. Nela, se esclarece enfim a própria possibilidade de que 

tenhamos, na duração, uma perspectiva da eternidade que se expressa na vida do 

próprio corpo: 

 

Proposição 39. Quem tem um corpo apto a muitíssimas coisas, tem uma mente 

cuja maior parte é eterna. 

Demonstração. Quem tem um corpo apto a fazer muitíssimas coisas, defronta-se 

minimamente com os afetos que são maus (pela Prop. 38 da parte 4), isto é (pela 

Prop. 30 da parte 4), com os afetos que são contrários a nossa natureza, e assim 

(pela Prop. 10 desta parte) tem o poder de ordenar e concatenar as afecções do 

corpo segundo a ordem do intelecto, e, consequentemente (pela Prop. 14 desta 

parte), de fazer com que todas as afecções se refiram à ideia de Deus; disso 

ocorrerá (pela Prop. 15 desta parte) que seja afetado de um amor a Deus que (pela 

prop. 16 desta parte) deve ocupar, ou seja, constituir a maior parte da mente, e por 

isso (pela prop. 33 desta parte) tem uma mente cuja maior parte é eterna. C. Q. 

D. 

Escólio. Porque os corpos humanos são aptos a muitíssimas coisas, não há dúvida 

de que podem ser de uma tal natureza que se refiram a mentes que têm um 

grande conhecimento de si e de Deus, e cuja maior ou principal parte é eterna, e 

assim dificilmente temem a morte. Mas para que isso seja mais claramente 

entendido, cumpre aqui advertir que nós vivemos em contínua variação, e 
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conforme mudamos para melhor ou pior, tanto mais somos ditos felizes ou 

infelizes. Com efeito, quem de bebê ou menino se converte cadáver, é dito infeliz, 

e, ao contrário, atribui-se à felicidade termos podido percorrer todo o espaço de 

uma vida com uma mente sã num corpo são. E, em verdade, quem tem um corpo 

como o do bebê ou do menino, apto a pouquíssimas coisas e maximamente 

dependente de causas externas, tem uma mente que, em si só considerada, quase 

não é cônscia de si, nem de Deus, nem das coisas. Ao contrário, quem tem um 

corpo apto a muitíssimas coisas, tem uma mente que, em si só considerada, é 

muito cônscia de si, de Deus e das coisas. Portanto, esforçamo-nos antes de tudo, 

nesta vida, para que o corpo da infância, o quanto sua natureza permite e a isso o 

conduz, transforme-se num outro que seja apto a muitíssimas coisas, e que se 

refira a uma mente que seja muito cônscia de si, de Deus e das coisas; e de tal 

maneira que tudo aquilo que se refere a sua própria memória ou imaginação 

quase não tenha peso em relação ao seu intelecto, como eu já disse no Esc. da 

Prop. preced. (ESPINOSA, 2018, p. 571-3, grifo nosso) 

 

 A demonstração e o escólio da proposição 39 estabelecem algo fundamental: o 

ponto de vista da eternidade não é refratário ao corpo. Pelo contrário, a múltipla 

capacidade de afetar e ser afetado do corpo é expressão da própria atividade do 

pensamento (e vice-versa), que por sua vez nos conduz ao amor intelectual de Deus do 

ponto de vista da eternidade. As próprias imagens podem ser ordenadas de tal maneira 

que as afecções a que elas se referem se comuniquem com a razão e a intuição. O ponto 

de vista da eternidade não repele a vida temporal e dos corpos, ele apenas a 

ressignifica profundamente. 

 Convém observarmos que a marcha da demonstração repete em suas premissas 

a própria marcha que Deleuze 10  havia identificado na gênese ocasional da nossa 

atividade através de relações de causa ocasional da imaginação à razão e da razão à 

intuição. Há também em Matheron 11  a sugestão deste rearranjo virtuoso da 

                                                     
10 Já comentamos a respeito desta interpretação de Deleuze no início do texto. 
11 Matheron, ao comentar especificamente a discussão da proposição 39, afirma tanto o potencial da 
imaginação de obscurecer e fazer-nos esquecer da eternidade quanto seu potencial de expressão da 
ordem inteligível quando devidamente ordenada, dado que: “Simplement, tant que les affections de 
notre corps s’enchaînaient de façon désordonée, selon le hasard des rencontres, cette connaissance que 
nous avons éternellement était obscurcie par l’imagination; car nos idées imaginatives s’enchaînaient 
dans les même désordre, qui nous cachait l’ordre de l’entendement. Tandis qu’au contraire, plus les 
affections de notre corps s’enchaînent dans un ordre intelligible, plus nos idées imaginatives 
s’enchaînent elles aussi dans cet ordre-là, plus elles laissent transparaître les aspects correspondants de 
la conaissance adéquate que nous avons éternellement de l’essence de notre corps.” (MATHERON, 
1994, p. 40) 
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imaginação. Das paixões alegres, vamos até o amor intelectual de Deus, mas não 

diretamente. Primeiro, as paixões alegres tem de fortalecer nossa capacidade de 

selecionar os bons encontros e de, por isso mesmo, ter tempo e condições para formar 

as noções comuns e sentimentos ativos da razão. Nisso, a demonstração notadamente 

cita a proposição 38 da Parte 4 em que, como analisávamos na seção anterior, se 

esclarece a relação entre a multiplicidade do poder de afetar e ser afetado com o 

próprio bem do indivíduo. Além disso, é citada a proposição 10 da Parte 5, em que se 

afirma indiretamente a oportunidade ocasional dada pelas paixões alegres de produzir 

os sentimentos ativos, posto que a proposição afirma que enquanto não somos 

afetados por afetos contrários a nós, temos o poder de organizar nossos encontros, isto 

é, de ordenar e concatenar as afecções do corpo de uma maneira que espelhe a ordem 

do intelecto (ESPINOSA, 2018, p. 537, E5p10). Ora, isso nos insere no segundo gênero 

de conhecimento, nas noções comuns da razão, pela qual enxergamos aquilo que é 

comum entre as coisas e que está presente tanto no todo quanto na parte. Ora, as 

noções comuns ordenam as imagens de tal maneira que elas tenham na ideia de Deus 

a fonte máxima de suas conexões, como afirmara a proposição 15 da Parte 5. Tal ideia 

de Deus gera em nós um amor que é o maior amor possível e que nos insere enfim no 

terceiro gênero de conhecimento e numa concepção de si, de Deus e das coisas do 

ponto de vista da eternidade.  

 Assim, o corpo não é refratário de um ponto de vista da eternidade, ele pode ser 

assimilado a esta enquanto uma expressão, aqui e agora, da potência de nossa essência 

e da nossa consciência de Deus, das coisas e de nós mesmos, como afirma o escólio. 

Vê-se no escólio da proposição 39, portanto, a derradeira conclusão da tese pela qual 

Spinoza funda a conexão da consciência com a capacidade múltipla de afetar e ser 

afetado, tese esta que remonta ao escólio da proposição 13 da Parte 2, à proposição 14 

que se segue à física dos corpos, bem como à proposição 23 desta mesma Parte 2. Ora, 

isto se coaduna com uma ontologia dinâmica e processual que atende pelos nomes de 

Deus, natureza, substância absoluta, etc. Se ser é produzir efeitos, como nos diz a 

proposição 36 da Parte 1 (que a encerra), a própria atividade do corpo e da mente, aqui 

e agora na duração, podem ser a expressão do devir ativo de uma compreensão 

intuitiva da necessidade substancial, uma expressão certa e determinada do próprio 

absoluto.  
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 Isto torna a pergunta sobre o caráter de nossa existência após a morte de menor 

importância. Isso porque os efeitos do ponto de vista da eternidade já se fazem 

presentes aqui, eles ressignificam a maneira como selecionamos nossos encontros com 

o mundo e geram o contentamento racional de si e a beatitude. Isso significa que 

podemos ter acesso ao que Spinoza considera ser nossa salvação: 

 

A partir disso entendemos claramente em que coisa consiste nossa salvação ou 

felicidade [beatitude] ou liberdade: no amor constante e eterno a Deus, ou seja, 

no amor de Deus aos homens. E não é sem razão que este amor ou felicidade 

[beatitude] é chamado glória nos códices sagrados. Pois seja este amor referido a 

Deus seja à mente, pode corretamente ser chamado de contentamento do ânimo, 

o qual não se distingue verdadeiramente da glória (pelas prop. 25 e 30. Def. dos 

afetos). (ESPINOSA, 2018, p. 569, E5p36s, grifo nosso) 

 

 Essa passagem imponente do escólio da proposição 36 da Parte 5 serve como 

conclusão não só daquilo que diz a proposição, mas da própria Ética inteira, no que 

tange ao seu objetivo ético máximo, o qual, como é evidente pela letra do texto, consiste 

na beatitude. Beatitude essa que é a possessão de nossa própria perfeição, a qual, 

entretanto, não se fecha em si mesma, mas se manifesta no amor a Deus que, ao 

mesmo tempo, é o amor de Deus aos homens. Este ou seja é um dos momentos mais 

curiosos de toda a Ética, pois ocorre, por assim dizer, um giro “dialético”: a mente 

humana ao amar a Deus percebe que, ao realizar este ato, é Deus ele mesmo que se 

ama enquanto se manifesta por mim e que ama aos homens enquanto constitui cada 

um deles. Esta é, do ponto de vista ético, a mais nobre consequência do corolário da 

proposição 11 da Parte 2. É no duplo sentido do amor intelectual de Deus que se 

manifestam suas consequências derradeiras. Eis que o enunciado da proposição 36 faz 

a curiosa formulação: 

 

O amor intelectual da mente a Deus é o próprio amor de Deus pelo qual Deus ama 

a si próprio, não enquanto é infinito, mas enquanto pode ser explicado pela mente 

humana considerada sob o aspecto da eternidade; isto é, o amor intelectual da 

mente a Deus é parte do amor infinito pelo qual Deus ama a si próprio. 

(ESPINOSA, 2018, p. 567, E5p36) 
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 Se numa análise superficial tal proposição poderia soar como uma psicodelia 

sintática, tal psicodelia encontra fundamento na relação ontológica e epistemológica 

da mente do modo finito com a substância absoluta tal como visto no corolário da 

proposição 11 da Parte 2. A questão é que a mente finita é uma expressão certa e 

determinada do próprio pensamento infinito de Deus, e, enquanto tal, quando 

pensamos, é Deus quem pensa enquanto constitui e se explica especificamente pela 

nossa mente humana. Assim, a rigor, o amor que temos a Deus é o mesmo que o amor 

que Deus tem para conosco. Em suma, se trata da autocontemplação do absoluto de 

si para si mesmo, por toda a eternidade, segundo a perspectiva de cada coisa 

singular. Em Spinoza, é como se o universo tivesse consciência de si mesmo e se 

regozijasse da infinita produtividade pela qual ele se cria a si próprio numa pura 

necessidade absoluta que é fim em si mesma, que não tem fim nenhum a não ser o que 

ela mesma é, que é perfeita, no sentido específico esclarecido pelo prefácio da Parte 4.  

Assim, o amor intelectual de Deus já superou, em certo sentido, o paradigma da 

relação sujeito-objeto. Deus é o objeto de nosso amor apenas num sentido lógico, 

sintático, mas não mais como algo que se contrapõe a nós numa exterioridade. Não o 

compreendemos mais como mera presença (ou ausência), mas como pura 

compreensão da necessidade e da eternidade substancial.12 Deus não está fora nem 

dentro de nós, está em ambos. Não se trata mais de localizar um objeto no espaço, pois 

Deus constitui este próprio espaço como extensão. Nem se trata de conversar com uma 

mente antropomórfica idealizada, pois se trata do pensamento como atributo, do 

pensamento enquanto tal. Não mais objeto finito nem mente antropomórfica, mas 

pura extensão e puro pensamento, matriz de todos os objetos finitos e mentes finitas, 

fim em si mesma.  

Na ideia de Deus, ao concebermos nossa própria potência de pensar e ao 

concebermos a potência de Deus em – através de nós – nos fazer pensar e fazer 

produzir a todas as coisas, temos um amor a Deus que implica a percepção de nossa 

própria eternidade, a qual, por sua vez, eleva este amor a Deus ao amor intelectual de 

Deus, pelo qual experimentamos a beatitude do terceiro gênero de conhecimento.  

No amor intelectual de Deus, há esta bizarra duplicação da mensagem: envio a 

mensagem e a recebo de volta, pois me identifico com o próprio meio da relação e seus 

                                                     
12 Spinoza esclarece que o amor intelectual de Deus é “o amor de Deus, não enquanto o imaginamos 
como presente (pela Prop. 29 desta parte), mas enquanto entendemos que Deus é eterno” (ESPINOSA, 
2018, p. 563, E5p32c) 
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termos, o fluir de minha natureza da substância absoluta, a coincidência entre a 

substância enquanto produz a mim e eu enquanto retorno ao princípio do processo 

através da intuição desta produção. Assim, como sugere Matheron em seu artigo a 

respeito do tema13, talvez não haja diferença de natureza entre o amor a Deus (amor 

erga Deum) e o amor intelectual de Deus. O amor intelectual de Deus é simplesmente 

a parte eterna do amor a Deus, ele tão somente faz abstração daquilo que era acidental 

e faz ver a essência singular no seu fluir de Deus, imperturbada pelas eventualidades. 

A presença se transmuta em compreensão da eternidade. Não pretendemos aqui nem 

afirmar nem negar a tese de Matheron, o que nos concerne é tão somente a visão da 

importância final deste amor intelectual de Deus para uma ressignificação pessoal do 

ponto de vista da eternidade. 

Uma tal forma de vida do ponto de vista da eternidade se manifesta, para nós, 

portanto, na maneira como lidamos com a duração. A disposição afetiva que a 

caracteriza é aquela que se segue da beatitude: o contentamento do ânimo, ou, ao 

mesmo tempo, a glória. Nada além ou aquém disso. E nem precisaria sê-lo, pois a 

beatitude não é um prêmio que se seguiria à virtude, mas a própria virtude.14 Trata-se 

de certa maneira, de superar tanto o medo quanto a esperança, situar-se na pura 

necessidade de devir aquilo que já se é e de existir na imanência da natureza. Nada 

mais é necessário para a liberdade. A morte, portanto, passa a ser uma questão menor, 

pois a parte de nós que perdemos é de “nenhuma importância, em comparação com a 

parte que permanece” (SPINOZA, 2015, p.235, E5p38s). 

É difícil mensurar o sucesso ou fracasso da perspectiva spinozista de uma 

ressignificação da morte, porém, é possível afirmar que a sua filosofia introduz 

variáveis na questão que podem fornecer profundas transformações semióticas em 

nossa compreensão do que estamos perguntando, antes mesmo de responder à 

questão desta ou daquela maneira. Isto é, talvez antes de pensar sobre a morte, é 

                                                     
13 Matheron afirma que “L’amour intellectuel de Dieu, qui est ce qui reste de l’amor erga Deum quand 
on fait abstraction de ses aspects événementiels, en est donc bien la partie éternelle, exactement comme 
l’entendement est la partie éternelle de l’esprit.” (MATHERON, 1997, p. 242). Ou seja, há uma 
continuidade afetiva, não passamos literalmente à beatitude. Apenas passamos a participar mais dela, 
deixamos de estar separados do que podemos e do que já estava lá. Desde o início, todos os afetos 
positivos já eram participações, em graus variados, na beatitude, participações confusas em nossa 
própria eternidade:  “Il fault en conclure que tout joie et tout amour, y compris passionels, impliquent 
une participation à la béatitude.” (MATHERON, 1997, p. 247-8) 
14 É isto que enuncia a célebre e final proposição da parte 5: “A felicidade [beatitude] não é o prêmio da 
virtude, mas a própria virtude. E não gozamos dela porque coibimos a lascívia, mas, ao contrário, é 
porque gozamos dela que podemos coibir a lascívia.” (ESPINOSA, 2018, p. 577, E5p42) 
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preciso se perguntar que tipo de desejo investe a questão, o que se espera extrair de tal 

pergunta. A perspectiva spinozista mostra que, a depender do que esperamos 

encontrar, talvez não haja o que perder, pois o que é perdido é justamente aquilo que 

nunca foi adquirido, supera-se a própria questão por uma ressignificação da espera 

que é pressuposta pela pergunta. Uma forma de vida não pautada pelo medo nem pela 

esperança implicaria numa meditação da vida em si mesma, do seu fluir necessário a 

partir da substância absoluta, da qual ela é expressão certa e determinada. A morte se 

torna, na perspectiva da eternidade, uma questão de menor peso, adquire uma leveza 

inimaginável do ponto de vista da sucessão temporal. 
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9.  A ANTERIORIDADE DO VERBO EM RELAÇÃO AO SER NA 

METAFÍSICA DA ALTERIDADE 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424422-9  

 
Rychard k. de Arruda Cintra1 

Resumo 
Na obra Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Levinas defende a tese segundo a 
qual o desinteresse dá à subjetividade sua significação mais própria. Tendo em vista 
pensar a subjetividade como uma modalidade da transcendência, pretende-se 
sustentar que os modos de identificação, em suas múltiplas estruturas, silhuetas e 
performances se reduzem, de maneira geral, à lógica formal, constituindo, assim, o 
interesse como pano de fundo da emanação do ser, seja este teórico ou prático. Entre 
a lógica dos modos de identificação e o desinteresse, porém, não se figura uma linha 
tênue que separa duas realidades, mas a tensão que tornará possível a urgência das 
categorias metafísicas. Dessa forma, a subjetividade não deve ser pensada como uma 
representação, nem tampouco deve significar-se a partir da existência. Na primeira 
hipótese, seria tão somente uma imagem vaga, na segunda não poderia sair de si, isto 
é, desinteressar-se a ponto de se conceber-se a si mesma. O objetivo geral desse artigo 
é explorar a maneira com que Levinas defende tal urgência como a anterioridade do 
verbo em relação ao ser e, assim, descrever como as categorias dizer e dito são 
formuladas na metafísica. Tais asserções fundamentam, enfim, a ideia da ética como 
filosofia primeira tão difundida entre os estudiosos do pensamento levinasiano.  
Palavras-chave: Metafísica; Fenomenologia; Subjetividade; Alteridade; 
 
Abstract 
In Autrement qu'être or au-delà de l'essence, Levinas defends the thesis that 
disinterest gives subjectivity its most authentic meaning. Seeking to thinking 
subjectivity as a modality of transcendence, it is intended to maintain that the modes 
of identification, in their multiple structures, drawings and performances are reduced, 
in general, to formal logic, thus constituting interest as a background of the emanation 
of being, whether in the theoretical or the practical sense. Between the logic of the 
modes of identification and the intimidation of interest, however, there is not a fine 
line that separates two realities, but the tension that will make possible the urgency of 
the metaphysical categories. In this way, subjectivity should not be thought as a 
representation, nor should it be signified from existence. In the first hypothesis, it 
would be just a vague image, in the second it could not leave itself, in other words, it 
could not lose interest to the point of conceiving it as disinterest. The general objective 
of this article is to explore the way in which Levinas defends such urgency of 
subjectivity as the precedence of the verb in relation to being and, thus, to describe 
how categories as To say and said are formulated in the levinasian metaphysics. Such 
assertions ground, finally, the idea of ethics as prima philosophia so widespread 
among scholars of Levinasian thought. 
Keywords: Metaphysics; Phenomenology, Subjectivity; Otherness; 
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1 Qual o sentido do ser? 

 

 Pensar de que forma nos encontramos com um Outro equivale a perguntar qual 

o seu rosto, isto é, a partir de que acesso ou abertura é possível sua expressão. A 

impossibilidade do contato com Outrem se manter no âmbito da experiência sensível 

é dada na medida em que sua expressão é justamente a negação de se reduzir a dados 

empíricos. Entrar em contato com Outrem se refere, aqui, a ''[...] nem sequer atentar 

na cor dos olhos!" (LEVINAS, 1982, p. 77). Mas a filosofia deve perguntar-se: haverá 

contato para além da visão e do tato? Haverá um toque sem que seu dado seja mediado 

por funções da percepção e, afinal, poderá tal relação ser contada entre aquelas do 

âmbito do possível? A ideia da anterioridade do verbo em relação ao ser poderia ser 

pensada como uma resposta a essa inquietante questão. 

 A metafísica levinasiana, segundo parece, buscou a verdade do Ser no olhar que 

o desperta. Assim, a descoberta do Ser a si próprio condiz com a tensão entre o caráter 

ilacerável da identidade e o reconhecimento dessa situação enquanto entorpecimento. 

Esta tensão parece designar, argumentaremos, a efetividade da totalidade. Não 

haveria, dessa forma, maneira mais própria de participar da totalidade que a negando. 

Isto deve nos indicar, talvez, o mais preciso sentido do Ser. Perguntar pelo sentido do 

Ser, no despertar da questão (LEVINAS, 1974, p.36) equivale a buscar sua essência. 

Sua essência, por sua vez, descobrir-se-á quando a tentação de desconsiderá-la for real, 

quando a fuga do Ser indicar tão somente o alvorecer de mais uma de suas figuras, 

porque a essência do Ser desenrola, paradoxalmente, a persistência ou conservação da 

essência, até mesmo em sua negação, pois ela é inclusa em sua abertura. Mas como se 

dá a manifestação do ser em sua verdade? De que forma, sob que estrutura tal 

manifestação será acolhida, assistida ou sustentada? A verdade do ser deve implicar, 

de um modo ou de outro, a verdade daquilo ao qual ele é manifesto.  

  Na maior parte das vezes nos dirigimos aos entes orientados por sua quididade, 

o que anima essa visão é a pergunta o quê? Quando se dirige a visão como que para 

trás da pergunta quê? a quididade já não dá conta do fenômeno. Quem pergunta pelo 

quê? Pode-se formular. O caráter ontológico desse problema encontra-se no fato de 

aquilo "que é" implicar de certa maneira este "quem?". As coisas se expõem, em certa 

medida, e aquilo ao qual elas se expõem não se separa dessa exposição, tudo aparece a 

mim, tudo é fenômeno, nada está absolutamente fora por mais que esse quem? ou a 
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interioridade signifique por si mesmo um fora na medida em que na sua significação 

prevalece um encontro anterior com o Ser que chama ou produz esse interior como sua 

abertura. Mas essa compreensão prévia do Ser como se dará? O aquém visa (LEVINAS, 

1974, p. 35), em seus primeiros desdobramentos, esgotar o sentido do "quem?", nele 

as coisas mostram-se antes de exibirem-se, a subjetividade é pensada, assim, à luz do 

Neutro, o quem? significa-se por trás do aquém, abandona sua pessoalidade, ver sem  

ter um ponto de vista, mas um paradoxo envolve essa tendência imediata ao Neutro: o 

Ser não é aqui descoberto, não é em sua verdade, aliás, a verdade dissimularia o Ser, 

seria preciso, em nome da lógica do Ser, que essa dissimulação seja somente uma 

modalidade sua, não o seu todo estrutural. Se o Neutro é incapaz de esgotar o sentido 

do Ser o que será? O todo do ser ou o Ser-totalidade expressar-se-ia, segundo parece, 

em sua negação e, assim: 

 

[...]a manifestação do ser a si mesmo implicaria uma separação no ser. A 

manifestação não é possível como fulguração onde a totalidade do ser se mostra à 

totalidade do ser, pois este <<mostrar-se a>> indica uma defasagem que é 

precisamente tempo, surpreendente desvio do idêntico em relação a si mesmo! 

(LEVINAS, 1974, p. 36)  

 

 O que ilustra bem esse desvio do idêntico em relação a si mesmo é a aventura 

de Ulisses na Odisseia.  No poema épico de Homero, Ulisses deixa sua pátria e 

segue uma viagem repleta de imprevistos, mas depois de diversas batalhas, ele volta a 

sua terra. A identidade, que só uma lógica paraconsistente poderia expressar, é esse 

desvio de si (pátria, terra, familiaridade etc.) e esse regresso. O sentido do ser seria, 

assim, essa saída de si e essa volta a si, uma diacronia que se sincroniza (LEVINAS, 

1974, p. 54). É o lógos, tal qual movimento de sístole e diástole, que comanda esta 

ordem, como um elástico que, esticado desde de um ponto que o prende, ao ser solto 

dentro de um instante com a mesma força com que fora esticado é arremessado ao 

ponto de origem. Levinas terá defendido, na lógica dos modos de identificação 

apresentada em Totalité et Infini (LEVINAS, 1971, p.25), que a diferença do Ego para 

consigo próprio não passa de uma diferença relativa que pode – usualmente assim 

ocorre, os poetas e psicanalistas que o digam – ser tomada de forma análoga a uma 

diferença absoluta numa forma equivocada de se pensar a diferença.  

 Naquele contexto, a identidade fora pensada a partir de duas inversões ou 
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reviramentos (LEVINAS, 1971 p. 26): do outro como mundo e do outro como Eu. 

Tendo a identidade como seu conteúdo, o ser do Eu consistiria nesse alterar-se. 

Significando, assim, a identidade como as diversas maneiras com que o Ego volta a si, 

de um lado, frente à ( ou a despeito da...) resistência daquilo que se apresenta no 

mundo, independente do modo de apresentação, e, por outro lado, no reconhecimento 

do Mesmo na distância entre aquilo que de fato é e aquilo, seja qual for a razão por trás 

disso, que deva ser. O sentido do ser é o interesse. O Eu seria, assim, a distância de si 

a si, quando se estranha não se altera, se identifica, assim, "o eu é idêntico até nas suas 

alterações." (LEVINAS, 1971 p. 25). A lógica dos modos de identificação é 

indispensável, segundo parece, para compreender como a anterioridade do verbo em 

relação ao ser já está presente como pano de fundo, sobretudo nas formulações das 

categorias metafísicas, em Totalité et Infini. Isto porque é na identidade que se repousa 

ou se sustenta o esse do Ser sem que esse corresponda a uma entidade, sem que o Ser 

se entifique. 

 

2.  A saída de si  

 

  A descoberta do Ser e a identidade são, portanto, imagens de uma mesma 

totalidade, embora isso signifique que o ser, descoberto, situe-se como que separado 

da identidade, não como uma coisa num espaço, mas como o sentido numa ordem. 

Mas essa separação designa a defasagem temporal da totalidade do Ser, saída do Ser 

em que o Ser mostra-se em sua propriedade. A verdade do ser não indica, portanto, 

uma norma, não designa um mandamento, não traduz uma regra por meio da qual 

somos autorizados a dizer o que é e o que não é, a ontologia geral deve buscar 

reconduzir o Ser ao seu sentido verbal, não como uma simples palavra, símbolo 

gráfico, comandada por ordens gramaticais a assumir lugar numa proposição. Mas 

tudo tem essência. Terá o Ser uma essência? Segundo Levinas aquilo através de qual:  

 

[...] o mesmo se desprende ou se destitui de si próprio, se dilacera nisto ou naquilo, 

não mais se recupera e assim se descobre [...] torna-se fenômeno - o esse de todo 

ser. A essência do ser não designa nenhum conteúdo nominável - coisa ou 

acontecimento ou ação – ela nomeia esta mobilidade do imóvel [...] (LEVINAS, 

1974, p. 37) 
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 Este lapso, o todo saindo do todo, deverá ser entendido como um além do Ser? 

Tão somente na medida em que além do Ser significasse uma modalidade do Ser. Ora, 

uma modalidade do Ser pertence, de forma inexorável, à ordem do Ser. Logo, tais 

investigações ontológicas sustentam que tanto o sentido quanto o não sentido são da 

ordem do Ser. Este enredo de Ser e Ente, esta anfibologia ou ambiguidade, Levinas 

denomina estatuto do Dito (LEVINAS, 1974, p. 55), tudo aquilo que se reúne e se 

mostra na essência (i.e fenomenalidade) aparece como Dito. Assim, o Dito não se 

refere, ao menos não somente, àquilo que se registra como signo de uma língua, mas a 

tudo aquilo que se reúne no tempo, que pode expressar-se como conteúdo de um tema. 

O Dito equivale, assim, a toda e qualquer relação disposta sob a ordem da lógica 

formal. O conjunto das infinitas estruturas que podem ser pensadas conforme esta 

ordem é o anplexo do Ser. Seus desdobramentos nos são bastante familiares: 

conhecimento, arte, moral e etc.   

 O leitor há de concordar que faz parte do senso comum a ideia segundo a qual a 

aparência se opõe ao Ser, sugerindo que aquilo "que é" não precisa "aparecer". Mas, 

segundo Levinas, o esse do Ser mora na verdade da identidade e a descoberta da 

identidade nada mais é que fazer-se fenômeno, i.e, aparecer. Agora, corresponder o 

Dito ao fazer-se fenômeno (talvez a tarefa primeira da filosofia) não equivale, segundo 

parece, a pensá-lo como um modo de relação do qual se pode sair. Existir é ser e estar 

sob o estatuto do Dito, inexoravelmente. Ao tornar o amplexo do Ser (ser e não-ser aí 

inclusos) na conjuntura do Dito:  

 

A fenomenalidade – a essência – faz-se fenômeno, fixa-se, reunida em fábula, 

sincroniza-se, apresenta-se, se presta ao nome, recebe um título. O ente, ou uma 

configuração de entes, que emerge tematizado e identifica-se no sincronismo da 

denominação [...] faz-se história, entrega-se à escrita, ao livro [...] (LEVINAS, 

1974, p. 54) 

 

 A essência descreve-se, assim, como um ente identificado. Não é o caso que 

Levinas não leve em conta a célebre distinção ontológica de Heidegger, em que Ser já 

não se expressa, como no pensamento medieval, em termos de ente, em que a 

linguagem, contorcendo-se e revirando-se, luta contra a entificação do Ser. Mas a 

denúncia dessa confusão, correlata ao anúncio da distinção ontológica, será um Dito, 
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razão pela qual o Ser distinto do ente será definindo por Levinas pelo termo essência 

que corresponde, por sua vez, ao:  

 

[...] absoluto Regresso a si. A multiplicidade de sujeitos únicos, entes, 

imediatamente, empiricamente encontrados, procederia dessa consciência de si 

universal do Espírito: fios de poeira recolhidas ao longo de seu curso[...] 

(LEVINAS, 1974, p 131) 

 

3. A impossibilidade do bem: o verbo Dizer 

 

   Mas qual sentido poderia atribuir-se à essência do Ser sem que o tropo não-ser 

fosse excluído e como isso afeta a maneira como a relação com Outrem se produz? O 

interesse, segundo parece, comanda o amplexo do Ser. Tudo aparece no Dito em nome 

do interesse. E é interessando-se – aqui sem nenhum juízo moral – que o esse do Ser 

se revela. Assim:  

 

[...] o persistir em ser, o interessamento, mantém-se nele pela compensação que 

no futuro, deverá equilibrar as concessões, paciente e politicamente concedidas no 

imediato. Os seres ficam reunidos– presentes– mas num presente que se estende, 

graças à memória e à história, à totalidade determinada como a matéria, num 

presente sem fissura ou imprevisto[...] (LEVINAS, 1974, p.5). 

 

 Esse é o sentido da descoberta, do desvelamento, em que o ser, lançando-se 

enquanto existente, se dá. Interessamento na evidência que a própria essência 

acendeu, iluminação, apesar da cegueira da ingenuidade. Assim, a essência do ser se 

dá no tempo. Assim o ser se faz onto-logia. O interessamento é como uma lanterna nos 

caminhos do ente, como o faro do cão à procura de alimento ou aventura. Que pode 

aparecer como literatura, música, inteligência artificial, ciência ou, até mesmo, 

filosofia. Para Levinas a subjetividade é a suspensão deste interessamento por meio da 

impugnação instaurada pela responsabilidade, única forma de Outrem apresentar-se 

em seu Rosto. Ideia de subjetividade que rompe radicalmente com a tautologia que 

perseguiu, na petitio principii em que caíram inumeráveis raciocínios, o pensamento 

clássico.   

 Agora, para que o Outro não seja um espelho, uma invenção, para que sua 

presença embaralhe qualquer esquema de antecipação – condição para sua alteridade 
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– é preciso descobrir o Ser.  Deve ser essa a razão que levou Levinas a analisar, em 

Totalité et infini, as relações que se tecem de maneira análoga à transcendência para 

separar aquilo que se altera relativamente da alteridade absoluta. A relação entre as 

teses de Totalité et infini e Autrement qu'être não para por aí. Se a saída do ser 

mostrou-se – ou evidenciou-se – como a afirmação máxima da essência do ser, como 

pensar a alteridade? O outro do ser seria um Ser de outro modo ou o de outro modo 

que ser está além da essência? Fora do ser e do não-ser ou menos que Ser e menos que 

nada, a relação com Outrem, portanto, só deve ser pensada ontologicamente num 

contexto em que sua alteridade fizesse parte do Ser como uma alteridade de imediato 

relativa, uma falsa alteridade.    

 Ora, se a relação com Outrem, a ideia do infinito, ultra-passagem2 do finito pelo 

infinito, anterior a causalidade, se apaga em meio ao Dito, a obra de Levinas não teria 

sentido algum senão anunciar a Totalidade à Totalidade, apresentar a essência do Ser-

totalidade. É por isso, com propriedade, que a reformulação ou a nova crítica da 

metafísica presente em Totalité et infinit  já supunha, de alguma maneira, as teses de 

Autrement qu'être, já supunha que o Dito ao tratar do Dizer – aquém do aquém, i.e., 

além –  deve reduzir-se a ele. Por isso, naquela circunstância foi necessário defender a 

extravagante ideia, sobretudo à luz da obra posterior, segundo a qual a verdade do Ser 

é a exterioridade. Sem a metafísica toda obra de Levinas se reduziria a uma ontologia 

ou a uma antropologia filosófica. Só a aspiração metafísica ou – sendo fiel ao método 

enfático – a anterioridade do verbo em relação ao ser produz, no amplexo do ser, a 

inversão do Ser, o outramente que ser, não para ser de outro modo, não para agir, mas 

para nada, outramente que ser enquanto inspiração, o problema da subjetividade que 

implode a ontologia. Sem metafísica, o "Outramente" aparece no Dito, a distância é 

uma figura e a proximidade uma nova moda na filosofia.  Dessa forma, o lapso que não 

se recupera, diacronia não-sincronizavel, a saída de si que descobre-se impossível 

irrompe a realidade significando:  

 

[...]não um mundo, mas um Reino. Mas um Reino que tem um Rei invisível. Reino 

do bem cuja ideia já é um eon; o Bem que reina na sua Bondade, não pode entrar 

no presente da consciência, mesmo que fosse rememorado. Na consciência ele é 

                                                     
2 O sufixo Ultra foi destacado pois é muito preciso para indicar o contato com a exterioridade. Assim 
como Extra na palavra extra-ordinário e etc.  
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anarquia. [...] devemos remontar do eon ao Reino de Deus que significa sob as 

formas de subjetividade[...] (LEVINAS, 1974, p 67) 

 

 Ao remontar do eon ao Reino de Deus é possível pensar a subjetividade 

enquanto alteridade. O Eu não seria sujeito e a subjetividade, assim, a despeito de 

qualquer anexação da essência, a despeito da emanação do ser, é revelada na 

experiência com Outrem. Tal experiência – no sentido de encontrar-se frente ao que 

esteja totalmente fora, não acessível pelos sentidos, tal qual a ideia do infinito 

cartesiana ou o Rosto segundo a terminologia de Totalité et Infini – conduz aquele que 

aspira ao incondicionado à ordem de sentido em função da qual se pode pensar com 

propriedade as categorias universais da metafísica. É o que Jean-François Mattéi 

denomina retorno de Levinas a Platão (MATTÉI, 2005, p. 209) a partir do qual, 

inclusive, teria surgido a ideia do além da essência (épékeina tes ousias).  

  O retorno nada mais é do que uma das diversas modalidades do método 

enfático utilizado por Levinas em grande parte dos seus escritos, o que parece ter sido 

considerado com muito zelo por Mattéi. Tal método consiste, sobretudo, em fazer o 

desdizer, levado às últimas consequências, confessar o dizer. Não como um obsessivo 

interesse pelo contraditório, mas como desejo pela Coisa Mesma. É o desdizer que 

nega Outrem, no egoísmo, e ele mesmo o confessará, como se Outrem fosse a Roma à 

qual todas as ordens levam. É também uma faceta do método enfático a ideia segundo 

a qual a impossibilidade de matar o Outro supõe a possibilidade real de exterminá-lo. 

Por exemplo, uma facada no peito de um homem visa comumente matar não um 

coração, mas uma ideia. Como se ideias não fossem à prova de facadas. Disso se segue 

que o desejo de matar, em sua versão mais autêntica, supõe a impossibilidade do 

assassinato. Ali mesmo onde uma ideia encontra sua destituição brota o seu sentido 

mais vivo.  

  A bondade, às avessas do platonismo, não deve, entretanto, ser algo passível de 

contemplação, nem tampouco comparável com a experiência do belo. A bondade é um 

horror, pois sua insustentável leveza é contemporânea da sua impossibilidade, uma 

agonia no ser. No entanto, é a bondade mesma que significa a desmedida do Dizer ou 

o verbo do infinito.  Que devemos significar, portanto, por bondade? Uma relação tal 

que não oriente seus termos em função do interesse. Tal relação, o desinteresse, poderá 

ser representada? Sendo a única relação que não pode ser pensada através da lógica 

formal, como vimos anteriormente nas discussões antecedentes sobre a verdade do 



 

 

 
 

Ian Silveira Pompeu | 123 

 

ser, a bondade não deve indicar uma relação simplesmente dada. A única saída que 

nos parece restar é aquela que nos leva a crer na impossibilidade da bondade significar 

e, assim, encontraríamos, talvez surpreendidos, o significante da bondade, único em 

seu gênero. Significante que merece, por excelência, a alcunha do termo Ideia.  
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Resumo 
Nas últimas décadas, a filosofia de Alfred North Whitehead vem cada vez mais sendo 
associada à ecologia em seus múltiplos sentidos. Algumas de suas ideias são utilizadas 
para expandir o alcance dos conceitos científicos da ecologia, outras servem para 
refletir sobre as demandas éticas de uma dita “civilização ecológica”. Minha proposta 
é um pouco diferente. O intuito aqui é de buscar o que no pensamento do Whitehead 
já se apresenta como ecológico, no sentido, que remete à filosofia de Isabelle Stengers, 
de um saber sobre as associações e as condições de existência daquilo que existe. Para 
realizar tal objetivo, investigo na obra de Whitehead a presença crescente ao longo do 
tempo do termo ambiente [environment] em seus textos e as noções correlatas, em 
especial dentre elas, a de organismo [organism]. Em uma reveladora progressão, em 
O conceito de Natureza (1920) não encontramos quaisquer menções a ambiente, 
apenas um uso de organismo. Em Ciência e o mundo moderno (1925), no entanto, 
pouco tempo depois, encontramos usos significativos do termo ambiente, 
frequentemente em concomitância com organismo. A noção permeará os principais 
textos subsequentes de Whitehead, como Aventura de ideias (1933) e Modos de 
pensamento (1938), mas tem seu ápice na obra de 1929, Processo e realidade, 
considerada a principal do filósofo. Não seria possível no escopo desse breve ensaio 
fazer uma análise detalhada dos usos de ambiente na obra de Whitehead, então aqui 
vou me ater a alguns comentários gerais sobre o emprego do termo em sua obra. Para 
tal, me refiro principalmente aos textos já mencionados de Whitehead e Whitehead’s 
organic philosophy of science [A filosofia orgânica da ciência de Whitehead], de Ann 
Plamondon. O que a análise aponta, é que o conceito de ambiente em Whitehead é 
polissêmico, mas que seus sentidos revolvem em torno de suas múltiplas relações com 
o conceito amplo de organismo que Whitehead elabora e também com seu conceito 
idiossincrático de sociedade. Esse trio de conceitos busca descrever a natureza 
interativa dos organismos (humanos, células, elétrons, planetas) e ambientes, sua 
coevolução e coengendramento, seu devir ou, mais whiteheadianamente, sua aventura 
transformadora no mundo.  
Palavras-chave: Alfred North Whitehead, ambiente, organism. 

 

Introdução 

 

 Nas últimas décadas, a filosofia de Alfred North Whitehead vem cada vez mais 

sendo associada à ecologia em seus múltiplos sentidos. Algumas de suas ideias são 

utilizadas para expandir o alcance dos conceitos científicos da ecologia, outras servem 

para refletir sobre as demandas éticas de uma dita “civilização ecológica”. Minha 
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proposta é um pouco diferente. O intuito aqui é de buscar o que no pensamento do 

Whitehead já se apresenta como ecológico, no sentido, que remete à filósofa Isabelle 

Stengers, de um saber sobre as associações e as condições de existência daquilo que 

existe. 

 Para tal, investigo na obra de Whitehead a presença crescente ao longo do 

tempo do termo ambiente [environment] em seus textos e as noções correlatas, em 

especial dentre elas, a de organismo [organism]. Em uma reveladora progressão, em 

O conceito de Natureza (1920) não encontramos quaisquer menções a ambiente, 

apenas um uso de organismo. Em Ciência e o mundo moderno (1925), no entanto, 

pouco tempo depois, encontramos usos significativos do termo ambiente, 

frequentemente em concomitância com organismo. A noção permeará os principais 

textos subsequentes de Whitehead, como Aventura de ideias (1933) e Modos de 

pensamento (1938), mas tem seu ápice na obra de 1929, Processo e realidade, 

considerada a principal do filósofo.  

Não seria possível no escopo deste breve texto fazer uma análise detalhada dos 

usos de ambiente na obra de Whitehead, então aqui vou me ater a alguns comentários 

gerais sobre o emprego do termo em sua obra. Para tal, me refiro principalmente aos 

textos já mencionados de Whitehead e me apoio também em Whitehead’s organic 

philosophy of science [A filosofia orgânica da ciência de Whitehead], de Ann 

Plamondon, e Penser avec Whitehead [Pensar com Whitehead] de Isabelle Stengers. 

Busco compreender em que sentido “Whitehead poderia ser considerado [...] um 

precursor da ecologia” 2 (Stengers, 2002, p. 159), sem esquecermos que Whitehead foi 

um dos primeiros filósofos a se dedicar enormemente a questionar o conceito moderno 

de natureza. 

 

Usos do ambiente 

 

 Como Plamondon destaca, “‘ambiente’ não é uma das categorias explicitamente 

estabelecidas do esquema metafísico de Whitehead e não se pode encontrar nenhuma 

discussão de seu significado em seus escritos. O uso de Whitehead do termo é 

equívoco” (PLAMONDON, 1979, p. 46). É talvez um pouco demais dizer que não 

encontramos qualquer discussão do significado de ambiente nos textos de Whitehead, 

                                                     
2 Todas as traduções pelo autor. 
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mas não deixa de ser verdade que seu entendimento do termo parece sempre portar 

aspectos não explicitados. A equivocidade que isso gera, no entanto, deriva mais da 

multiplicidade de significados que carrega, emergindo em relação com diferentes 

termos, do que de qualquer inexatidão.  

De acordo com Plamondon, haveria três principais sentidos para o termo 

ambiente que ocorrem ao longo da obra de Whitehead: “(1) ‘ambiente’ como (a) ordem 

expressa por organismos e (b) ordem permeando organismos [...]. (2) ‘ambiente’ como 

ordem necessária para sustentar ordem. [...] (3) ‘ambiente’ como a totalidade da 

atualidade concreta” (PLAMONDON, 1979, p. 47-48). Esses sentidos certamente não 

esgotam o que ambiente pode significar para Whitehead, mas nos ajudam a começar a 

construção de um mapa desses sentidos. Além disso, devemos notar que a própria 

citação acima já mobiliza outros termos em relação aos quais o ambiente varia: 

organismo; ordem; atualidade. Neste texto, indo em uma direção um pouco diferente 

da de Plamondon, enfatizo as conexões que aparecerão a partir do conceito de 

organismo e o de sociedade. 

 Organismo é o termo com que Whitehead batizará sua filosofia, em seus 

fundamentos e objetivos: filosofia do organismo; e este termo está intimamente 

conectado a ambiente. Eles se relacionam em uma lógica de parte e todo, em que a 

existência e persistência dos organismos passam por uma relação positiva com seu 

ambiente. Em A ciência e o mundo moderno, Whitehead conecta esses termos também 

através de um chamado mecanismo de evolução, persistência e desenvolvimento, 

claramente inspirado em Darwin e na biologia subsequente 3 : “a chave para o 

mecanismo de evolução é a necessidade da evolução de um ambiente favorável, 

conjuntamente à evolução de qualquer tipo específico de organismos persistentes de 

grande permanência” (WHITEHEAD, 1997, p. 112). Na passagem, o filósofo indica a 

necessidade de uma relação de benefício mútuo entre organismos e ambientes não só 

para a adaptação, como entendida em biologia, mas para própria continuidade da 

existência. Em seguida, sentencia: “Qualquer objeto físico que por sua influência 

deteriora seu ambiente comete suicídio” (WHITEHEAD, 1997, p. 112). Essa frase, 

apesar de sua aplicação específica nesta passagem, apresenta uma perspectiva 

                                                     
3  Em Processo e realidade, Whitehead se refere com admiração às obras de Lawrence Joseph 
Henderson, biólogo, químico e filósofo, seu colega de profissão em Harvard. São especialmente 
pertinentes os livros The fitness and the environment e The order of nature, ambas inspirações claras 
para o filósofo na redação de seu texto. 
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essencialmente ecológica: o entendimento de que um ente, um organismo, que destrói 

seu ambiente também se destrói. Em uma formulação diferente, mas que articula um 

raciocínio similar, Whitehead elabora outramente a relação intrínseca entre 

organismo – aqui sob a figura da espécie – e ambiente: “o ambiente se desenvolve 

automaticamente com a espécie e a espécie com o ambiente” (WHITEHEAD, 1997, p. 

112).  

Para bem compreender os significados dos termos organismo e ambiente, no 

entanto, devemos ter em vista que o conceito peculiar que Whitehead propõe de 

organismo não se reduz ao biológico. Ainda em A ciência e o mundo moderno, ele diz: 

“a ciência está tomando um novo aspecto que não é nem puramente físico, nem 

puramente biológico. Ela está se tornando o estudo dos organismos. A biologia é o 

estudo dos organismos maiores, enquanto a física estuda os organismos menores” 

(WHITEHEAD, 1997, p. 150). Isto é, um organismo não se resume a um indivíduo 

macroscópico com seus limites claramente delimitados. Com efeito, podemos 

compreender, acompanhando a apresentação de Plamondon que “nessa interpretação, 

‘organismo’ pode se referir a átomos, moléculas e até ecossistemas, pois em cada caso 

há modificação das partes de acordo com o padrão de um todo hierarquicamente 

estruturado mais complexo” (PLAMONDON, 1979, p. 45). É importante compreender 

esse primeiro ponto porque, levando adiante as consequências de seus postulados, a 

filosofia de Whitehead não parece finalmente apontar para uma distinção estanque 

entre organismos e ambientes. A fronteira entre eles é fluida, dependo de uma escala 

movente das relações entre partes e todo.  

Em Processo e realidade, essa relação entre partes e todo será mediada pelo 

conceito de sociedade. A sociedade whiteheadiana abriga e põe em relação diferentes 

organismos, servindo de ambiente para eles, mas também existe inserida em um 

ambiente mais amplo (ver WHITEHEAD, 1978, p. 89-91). Como afirma o filósofo belga 

Didier Debaise, analisando os conceitos de sociedade e ambiente em Whitehead, “o 

ambiente é tanto interno quanto externo, ele está nas partes da sociedade que não 

estão diretamente engajadas na ‘forma comum’ as definindo e nas outras sociedade em 

que, de uma maneira ou outra, essa entidades estão engajadas” (DEBAISE, 2008, p. 

8). Isto é, há uma relação recíproca entre sociedades e ambientes – assim como com 

as entidades que fazem parte da sociedade. Essa relação será entendida como uma 

forma de ordem ligada à evolução e persistência no espaçotempo – “uma sociedade é 
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essencialmente persistência de ordem” (DEBAISE, 2008, p. 5) – que condiciona 

mutuamente os existentes. Em A ciência e o mundo moderno e Processo e realidade, 

respectivamente de 1925 e 1929, portanto, já vemos se consolidar proposições que 

definem e unem organismos e ambientes de maneira complexa.  

Na década de 1930, Aventuras de ideias (1933) e Modos de pensamento (1938) 

continuarão a complexificar a concepção de ambiente. Naquele, o ambiente aparece 

ressituado como o espaço, tempo e coleção de entidades que condicionam e propiciam 

as ideias e o avanço de suas aventuras, pois a obra se foca nos grandes processos e 

encontros de ideias ao longo da história. O ambiente aí possui, portanto, está associado 

ao que Whitehead chama de tradição. Ela não tem nada a ver com raízes ou sangue ou 

uma história sobredeterminada, e sim com uma certa maneira de herdar o que nos 

precedeu. Para o inglês, “um corpo herda sobretudo a si mesmo; nós somos os 

herdeiros de nossa própria existência e dos atos de que ela se compõe. A identidade 

está situada nessa herança de si” (DEBAISE, 2008, p. 7). A identidade de um corpo, 

de um si, todavia, é totalmente dependente daquilo com que ele entrou e entra em 

relação e do que entrou e entra em relação com ele. A trajetória, a aventura, que ele 

desenha no tempo e no espaço é moldada pelos encontros. 

As ideias para Whitehead também possuem um corpo, uma materialidade, que 

se percebe em sua relação com o ambiente. As ideias precisam dos ambientes em que 

possam florescer e, em seguida, suas aventuras produzem novos ambientes para novas 

ideias e existências. Por isso a grande importância do ambiente em mais este livro para 

a reflexão que o filósofo desenvolve. Levando adiante as afirmações de obras 

anteriores, Whitehead defende em Aventuras de ideias que:  

 

O que conhecemos da natureza externa é inteiramente em termos de como as 

várias ocasiões na natureza contribuem para as naturezas umas das outras. O todo 

do ambiente participa na natureza de cada uma de suas ocasiões. Assim, cada 

ocasião toma sua forma inicial do caráter de seu ambiente. Além disso, as leis que 

condicionam cada ambiente meramente expressam o caráter geral das ocasiões 

compondo aquele ambiente. (WHITEHEAD, 1933, p. 52-53). 

 

 Os múltiplos sentidos com que natureza é apresentada nessa passagem estão 

em continuidade com o projeto whiteheadiano de rejeitar a bifurcação da natureza em 

duas zonas ontológicas: uma composta exclusivamente por matéria inerte e 
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indiferente e a outra de valores, emoções e ideias humanas (ver SILVA E SILVA, 2018). 

Só há algo que se possa chamar de “natureza externa” a partir dos modos de existência 

das ocasiões – existentes situados espaçotemporalmente – específicas e da 

interpenetração de suas naturezas. Assim, as ocasiões emergem de ambientes que não 

são externos às ocasiões, mas coparticipam de sua natureza. Outra passagem da 

mesma obra nos ajuda na compreensão dessa concepção idiossincrática, unindo-a à 

questão da herança que colocamos anteriormente: “[o] ser humano é inseparável de 

seu ambiente em cada ocasião de sua existência. O ambiente que a ocasião herda está 

imanente nela e conversamente ela está imanente no ambiente que ela ajuda a 

transmitir” (WHITEHEAD, 1933, p. 63). O humano é aqui apenas um exemplo, posto 

que a ocasião pode ser qualquer existente, mas é importante compreendermos a 

ausência de excepcionalismo ontológico conferido aos humanos, ainda que sua 

existência tenha, para Whitehead, muitas características únicas. 

Nessa rápida incursão em Aventuras de ideias, pudemos perceber que seu 

entendimento sobre a relação intrínseca entre organismos e ambientes segue se 

radicalizando ao longo de sua obra. Cito uma última passagem do livro: “[a] coisa 

individual é necessariamente uma modificação de seu ambiente e não pode ser 

entendida em disjunção.” (WHITEHEAD, 1933, p. 154). Trata-se da afirmação de uma 

inseparabilidade do indivíduo, qualquer ser singularizado, em relação a seu ambiente. 

Definitivamente, o ambiente não é aqui um pano de fundo nem um contexto. Todo ser 

individual emerge de um ambiente vibrante e ativo que possibilita sua existência e, em 

seguida, tal indivíduo transformará o ambiente. Essa afirmação será ecoada e 

complexificada posteriormente em Modos de pensamento. Aí, Whitehead afirmará 

que “a noção de existência envolve a noção de um ambiente de existências e de tipos 

de existências. Qualquer instância de existência envolve a noção de outras existências 

conectadas com ela e, ainda assim, além dela” (WHITEHEAD, 1968, p. 6-7). A ideia de 

tipos de existências e de ambientes propiciará uma reflexão que complexifica e refina 

as modalidades e camadas dos ambientes: ambiente físico, histórico, sensório, 

conceitual, linguístico. Aqui, novamente, se entende que “o ambiente entra na 

natureza de cada coisa” (WHITEHEAD, 1968, p. 138), mas talvez em nenhum outro 

texto Whitehead aponte com mais insistência os perigos da abstração característica do 

pensamento moderno que ao ignorar a importância do ambiente, decide pela 

inexistência dessa importância.  
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 CONCLUSÃO  

 

Ao longo desse breve texto, busquei demonstrar a importância do conceito de 

ambiente em Whitehead, que permanece subanálisado. Tal conceito – e sua relação 

com outros como organismo, ordem, sociedade etc. – explicita a primazia de uma 

metafísica das relações no pensamento de Alfred Whitehead e suas especificidades. 

Essa metafísica das relações, por ser marcada por uma perspectiva multiescalar que 

passa por organismos, sociedades e ambientes, parece ter a forma de uma ecologia de 

encontros e afecções, ou infecções, para usar um termo que retoma a leitura que 

Stengers faz do filósofo inglês. 

A filosofia whiteheadiana enriquece o léxico metafísico e epistemológico que 

somos capazes de mobilizar, sem que precisemos nos pautar pela distinção estanque 

entre indivíduo e ambiente (entendido como pano de fundo) típica do pensamento 

moderno. Nas palavras de Debaise: “é uma verdadeira ecologia de relações que está 

implicada nas dinâmicas da infecção. Até agora as consideramos apenas em um único 

nível — o encontro de um organismo com outro — mas elas devem ser aplicadas a todos 

os níveis. Todo organismo é uma sociedade que é, ela mesmo, um ecossistema” 

(DEBAISE, 2008, p. 13). 

A variação de escalas entre organismo, sociedade e ambiente apresenta 

organizações continuamente complexas, ao invés de desenhar uma polaridade do 

menos ao mais complexo. Uma ecologia metafísica whiteheadiana se preocupa com 

essas imbricações das aventuras de diferentes entidades e com a interpenetração de 

suas existências.    
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Resumo 
Dentro da linguagem universal da Filosofia Clássica, “metafísica” é aquela ciência que 
pretende dar razões e encontrar os princípios últimos das coisas, uma vez que pode ser 
tida em seu contexto histórico como o grau mais alto dos estudos filosóficos. Seguindo 
a atribuição aristotélica, ao seu modo, Tomás de Aquino não descartará de modo algum 
a compreensão de “metafísica” que segue da “filosofia primeira”, mas visará noções 
distintas ao que pode ser compreendido da mesma. Dentro destas bases, o texto que 
segue pretende demonstrar o fundamento da análise estruturada pelo aquinate que se 
dispõe a defender – por seu sistema teórico – a existência de uma ciência que estuda o 
ens enquanto ens e suas propriedades; esta mesma ciência, por conseguinte, aparenta 
ter como base especulativa o ens commune, cuja finalidade epistemológica parece se 
situar na possibilidade de distinguir o objeto de estudo da metafísica e das outras 
ciências teóricas de sua época, compreendendo então a filosofia primeira como scientia 
divina. Para tanto, a subsequente investigação será feita a partir do uso de pelo menos 
duas obras do Doutor Angélico, a saber: o prooemium de seu comentário In Libros 
Metaphysicorum e o articulus 2, da quaestio 7 das Quaestiones disputatae de 
potentiae, contando com a interpretação de Jan Aertsen exposta em La Filosofia 
Medieval y los Trascendentales: um estúdio de Tomás de Aquino. Assim sendo, 
começar-se-á pelo entendimento que o aquinate dá em sua tríplice acepção da 
metafísica aristotélica com fundamentação naquilo que é (ens), para então estruturar 
a base transcendental da demonstração do que pode ser dito acerca de Deus. 
Palavras-chave: Metafísica; ciência divina; ente enquanto ente; transcendental. 
 
Abstract 
n the universal language of the Classical Philosophy, “metaphysics” is that Science 
which intends to give reasons and to find out the last priciples of the things, once it 
may be conceived in its historical context as the highest degree of the philosophical 
studies. In this turn, following the Aristotelian attribution, Thomas Aquinas certainly 
will not discard the comprehension about “metaphysics” that follows from the “First 
Philosophy”, but he will look for distinct notions to that which can be comprehended 
about itself. In these bases, the following text intends demonstrate the ground of the 
analysis structured by Aquinas who seeks to defend – by its theory system – the 
existence of a science that studies the ens whilst ens and its properties; consequently, 
such a science seems to have as speculative basis the ens commune whose 
epistemological finality appears to situate on the possibility of distinguishing the 
metaphysics’ and the other theoretical sciences’ study object understood in that time, 
comprehending then the first philosophy as scientia divina. For this, the subsequent 
investigation will be done from the use of two Angelical Doctor’s works at least, 
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videlicet: the prooemium of his commentary In Libros Metaphysicorum and the 
articulus 2, of the quaestio 7 of the Quaestiones disputatae de potentiae, relying on 
Jan Aertsen’s interpretation exposed in La Filosofía Medieval y los Transcendnetales: 
un studio de Tomás de Aquino. Thus, it will begin by the understanding which Aquinas 
offers in his triplex consideratio of the Aristotelian metaphysics with basis on that 
which is (ens), for then structure the transcendental ground of what can be said about 
God. 
Keywords: Metaphysics; divine science; being whilst being; transcendental. 
 

 

1. Introdução 

 

Para Tomás de Aquino, Metafísica2, Filosofia Primeira e Ciência Divina são uma 

e a mesma coisa. Dentro deste conjunto, por ter boa base da formação de seu escopo 

cogitativo escolástico fundamentado no pensamento aristotélico, o aquinate pretende 

demonstrar – por seu sistema teórico – a existência de uma ciência que estude o ente 

enquanto ente (ens)3 e suas propriedades. 

Tal propósito, por conseguinte, tem como objeto de estudo o ente universal (ens 

commune). Esta definição é de grande importância para o Doutor Angélico, cuja 

finalidade está na possibilidade de distinguir aquilo que embasa o objeto de estudo da 

metafísica e das outras ciências4. 

                                                     
2 Dentro da linguagem universal da Filosofia Clássica, “metafísica” é aquela ciência que pretende dar 
razões e encontrar os princípios últimos das coisas. Deste modo, ela é tida como o grau mais alto dos 
estudos filosóficos. Segundo Gardeil (. 1967b, p. 11), Andronicus de Rhodes (séc. I a.C.), ao editar os 
escritos aristotélicos, reorganizou uma coleção de quatorze livros – com a nomenclatura μετὰ τὰ φυσικά 
– cujos conteúdos aparentavam ser sequentes aos livros da física, ou seja, encontrar-se-iam “após os 
físicos” o conjunto dos escritos acerca da “Filosofia primeira” ou da “Teologia”, termos empregados pelo 
próprio Aristóteles. 
3 Na língua latina, o termo ens é uma derivação do verbo esse, cuja tradução engloba, em português, os 
termos verbais “ser”, “estar” e “existir”. Este esquema conceitual linguístico, contudo, não é mérito 
apenas do latim, já que, o mesmo pode ser analisado – com algumas diferenças específicas – no grego 
antigo, ou ainda, em línguas modernas como o inglês e o alemão. Entretanto, o que é importante 
ressaltar aqui é esta conjugação empregada do verbo esse no particípio presente ens. Esta conjugação, 
flexionada em gênero e caso por declinação, foi sendo agregada aos poucos na língua portuguesa como 
gerúndio e adjetivo verbal. Todavia, ao se observar as traduções feitas dos textos latinos escolásticos, é 
dada maior preferência à tradução do particípio presente como uma oração subordinada relativa, partir 
da qual se encontra um mecanismo de adjetivação de verbos por meio do sufixo “~(a/e)nte”, como pode 
ser percebido quando se diz “homem que pensa” e “homem pensante”, tal qual, “problema que cresce” 
e “problema crescente”. Por conseguinte, se o verbo esse significa “ser”, “estar” e “existir”, dentro desta 
lógica, a melhor tradução para ens seria “aquilo que é”, “aquilo que está” ou “aquilo que existe”. É muito 
comum ver os textos escolásticos, traduzidos para o português, mencionando ens como “ente”; não 
existe erro algum no emprego deste, porém, parece ser auspicioso traçar a lógica empregada na língua 
latina quando se faz uso do termo ens. Assim sendo, a ciência do ens enquanto ens pode ser entendida 
como a ciência do ente enquanto ente, ou ainda, a ciência do que é/existe enquanto é/existe, e assim por 
diante (OXFORD, 1968; VIEIRA, 2016; FARIA, 1962). 
4 Segundo Böhner (1945, p. 370.), na escolástica do século XIII, passa-se a tratar da divisão sistemática 
e “harmonizada” sobre aquilo que se estuda respectivamente nas disciplinas de Teologia e Filosofia, a 
partir da revisão de seus métodos. De acordo com ele, com a inserção da Filosofia Clássica na pregação 
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O estudo do ente enquanto ente, por sua vez, conduz a reflexão àquilo que é o 

fundamento e princípio último da realidade e, por conseguinte, do intelecto, isto é, o 

ser per se. Neste sentido, o estudo do ente enquanto ente encaminha esta investigação 

à compreensão da filosofia primeira como possibilidade de poder traçar os 

predicamentos mais apropriados para Deus, o que faz dela uma scientia divina. 

Sendo assim, o seguinte artigo, para abarcar sua investigação, utilizará pelo 

menos duas obras de Tomás de Aquino: o prooemium de seu comentário In Libros 

Metaphysicorum e o articulus 2, da quaestio 7 das Quaestiones disputatae de 

potentiae, contando com a interpretação de Jan Aertsen exposta em La Filosofia 

Medieval y los Trascendentales: um estúdio de Tomás de Aquino. 

Dito isso, começar-se-á por aquilo que o Doutor Angélico compreende como 

scientia divina em sua tríplice acepção da metafísica aristotélica com fundamentação 

naquilo que é (ens), para então estruturar a base transcendental da demonstração do 

que pode ser dito acerca de Deus. 

 

2. A triplex consideratio do estudo do ens enquanto ens 

 

O objeto de estudo próprio da Filosofia primeira advinda de Aristóteles – o ser 

enquanto tal e suas propriedades5– denota certas divergências no que é compreendido 

                                                     
cristã, o objeto dos estudos filosóficos e teológicos passaram a ser tidos confusamente. Todavia, não se 
trata simplesmente de distinguir as ordens do que é relativo à fé e à razão, uma vez que, tem-se com isso 
uma tendência a suprimir uma esfera na outra. Portanto, nos escritos dos pensadores escolásticos, entre 
os quais recebe destaque a Summa Theologica de Alexandre de Hales (. 1923-8) – um dos 
influenciadores do pensamento de Alberto Magno e Tomás de Aquino –, buscou-se “harmonizar” a 
divisão dos conteúdos referentes àquilo que é sobrenatural e natural. Esta “harmonização”, por 
conseguinte, teve como resultado um itinerário ordenado, o qual diz respeito à identidade daquilo que 
se chama escolástica, isto é, a perspectiva cognitiva a partir da ordem dos saberes, cujo fundamento é 
Deus. Em sequência, nota-se que Filosofia e Teologia têm objetos de estudo distintos (ALEXANDRE DE 
HALES, I, n.4, ad.2; tomo I.), posto que, “uma coisa é o modo da ciência que é segundo a compreensão 
de verdade pela razão humana (per humanam rationem); outra coisa é o modo de ciência segundo o 
afeto as piedade por meio da emissão divina (per traditionem divinam)” (tradução livre). Entretanto, 
esses não se dão no estudo do criador e do criado, senão em uma estrutura comum alicerçada na ideia 
de sabedoria (sapientia). Desse modo, a sapientia define a hierarquia dos saberes na escolástica. 
Teologia é “sabedoria enquanto sabedoria”, pois se fundamenta no assentimento ao conteúdo revelado; 
Filosofia (Metaphysica vel Scientia Divina) diz respeito à “sabedoria enquanto ciência”, uma vez que 
racionaliza sobre os atributos revelados e busca evidenciá-los; as demais ciências, enfim, se tratam de 
“ciência enquanto ciência”, posto que, seu fundamento parte do saber natural, scientia naturalis, nas 
quais se encontram a matemática e a filosofia da natureza (ALEXANDRE DE HALES, I, n.1; tomo I.). 
5 Segundo Kretzmann (1997, p. 85), o objeto da filosofia natural e o da matemática respectivamente 
dizem respeito à ciência do que possui movimento e mudança e a ciência do que pode ser quantificado. 
Neste sentido, a Metafísica estaria em um patamar mais universal que estas ciências, assumindo um 
escopo mais comum, abrangente a todos os saberes e explícita em um sistema nos qual tudo se converge 
ao Ser, isto é, ao ser (esse). 
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por ens commune em Tomás de Aquino, já que este traça, de modo mais sistemático, 

três concepções sucessivas da metafísica que, embora se liguem segundo sua ordem de 

especulação, não se dão de modo evidente na sua procura pela excelência ordenadora, 

isto é, pelo princípio mais universal (máxime communia). 

Nesta busca, o próprio aquinate (TOMÁS DE AQUINO, 1980a, p. 390)6, sobre 

os ombros do gigante estagirita, investigará esta querela, a partir das palavras que 

seguem: 

 

Assim como ensina o Philosophus, em seus escritos Politicis, quando várias 

realidades são ordenadas a algo, é necessário que uma delas seja a reguladora ou 

diretora e as demais sejam reguladas ou dirigidas. Isto, em verdade, é manifesto na 

união da alma e do corpo, pois, naturalmente, a alma ordena e o corpo obedece. O 

mesmo acontece com as potências da alma, pois, o irascível e o concupiscível são, 

por ordem natural, dirigidos pela razão. Ora, todas as ciências e técnicas são postas 

à ordem de algo uno, neste caso, à perfeição do homem que é a sua felicidade. 

Donde, ser necessário que uma delas seja ordenadora de todas as outras, a qual 

reivindica com razão o nome de sabedoria, pois, compete ao sábio ordenar as 

demais realidades [...]; assim também a ciência que é intelectual ao máximo deve 

ser ordenadora de todas. Esta, porém, é aquela que versa sobre o que é mais 

inteligível. [...] Assim sendo, pode-se conceber o que é ao máximo inteligível 

segundo uma tríplice acepção (tríplex consideratio). 

 

Deste modo, esta triplex consideratio de Tomás se dá a partir de sua plena 

tomada de consciência desta ambiguidade existente entre essas definições delineadas. 

Por este motivo, é possível perceber que ele as apresente no Prooemium de seu 

comentário à Metaphysica da seguinte forma: (Met.1) “Metafísica enquanto ciência 

das primeiras causas e dos primeiros princípios”; (Met.2) “Metafísica como ciência do 

ser enquanto ser e dos atributos do ser enquanto ser”; (Met.3) e “Metafísica enquanto 

ciência do que é imóvel e separado” (GARDEIL, 1967b, p. 11-12). 

Assim sendo, a Met.1 é concebida a partir da ordem da intelecção, posto que, 

aquilo que o intelecto adquire certeza é, consequentemente, mais inteligível, dado o 

fator de que o intelecto tanto mais certeza epistêmica possui quanto mais aprofundado 

for o seu conhecimento a partir das causas; ora, sendo a Metafísica a ciência das 

                                                     
6 Tradução livre. 
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primeiras causas e dos primeiros princípios, logo, ela é o saber mais universal 

(TOMÁS DE AQUINO, 1980a, p. 390-391). 

Depois, a Met.2 se dá na comparação do intelecto com os sentidos. Pois, 

enquanto o conhecimento dos particulares pertence aos sentidos, o intelecto difere 

deles na medida em que lhe cabe compreender os universais. Por esse motivo, tanto 

mais intelectual é uma ciência quanto mais ela se detém sobre os princípios 

universais. Ora, segundo a filosofia aristotélica, estes são o ens e o que se lhe segue, 

como o uno e múltiplo (unum et multa), e a potência e o ato (potentia et actus). Estes, 

por sua vez, não devem de modo algum permanecer indeterminados, pois, sem eles 

não se pode obter o conhecimento completo do que é próprio a um determinado gênero 

ou espécie (generi vel speciei). Tampouco, eles – o ens e o que se lhe segue – devem 

ser tratados como uma determinada ciência particular, já que, todos os gêneros de ens 

dependem deles mesmos para seu conhecimento subsequente. Pela mesma lógica, 

estes mesmos seriam tratados em todas as ciências particulares. Daí resta que eles 

sejam tratados numa só ciência comum que, sendo maximamente intelectual, é, por 

conseguinte, reguladora das demais (TOMÁS DE AQUINO, 1980a, p. 391). 

Por fim, a Met.3 é versada sobre o próprio conhecimento do intelecto. Pois, 

tirando de todas as coisas a sua potência intelectiva de serem imunes da matéria, é 

necessário que elas sejam maximamente inteligíveis na medida em que são 

maximamente separadas da matéria. De fato, é imprescindível que o inteligível e o 

intelecto sejam proporcionais e do mesmo gênero, pois, o intelecto e o inteligível são 

um só no ato de intelecção. Neste entendimento, é maximamente separado da matéria 

aquilo que se abstrai totalmente da matéria sensível. Deste modo, é importante que 

esta abstração não seja referenciada àquela feita a partir da matéria singularizada, 

como são as formas naturais tomadas em universal das quais trata, por exemplo, a 

Ciência da Natureza. Ademais, não só quanto à concepção racional, como na 

matemática, mas quanto ao ser, como Deus e as inteligências. Donde, a ciência que 

considera tais coisas ser com certeza ao máximo intelectual, primando sobre as demais 

e dominando-as (TOMÁS DE AQUINO, 1980a, p. 390-391). 

De modo resultante, a Metafísica é – segundo a definição aristotélico-tomista – 

a ciência das primeiras causas e dos primeiros princípios; a ciência do ser enquanto ser 

e dos atributos do ser enquanto ser; e a ciência daquilo que é absolutamente separado 
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da matéria. Em suma, a busca pelo entendimento daquilo que é tido por mais 

universal7. 

No seguimento de suas considerações, Tomás de Aquino continuará 

perscrutando acerca da afirmação de Aristóteles sobre a Metafísica. Contudo, desta 

vez, detendo-se no Livro IV, no qual o estagirita tratará esta disciplina enquanto a 

ciência que considera o ser enquanto ser e aquelas coisas que são encontradas per se 

no ser (ARISTÓTELES, 2002). 

Neste escopo, o aquinate dará maior peso ao que vêm a serem os atributos per 

se do ente, os quais ele chamará de entis per se accidentia (TOMÁS DE AQUINO, 

1980a, L. IV, lc.1, n.1), ou seja, aquelas propriedades que seguem necessariamente do 

ens e que, portanto, pertencem per se ao mesmo ens, as quais divergem dos atributos 

que são predicados do ens apenas per accidens, mesmo que eles sejam de um gênero 

(genus) do ens limitado de modo categorial (TOMÁS DE AQUINO, 1980a, L. IV, lc.1, 

n.3). 

Assim sendo, a triplex consideratio, trazida no prooemium de seu comentário à 

Metaphýsica de Aristóteles, se funda em uma única investigação sobre os atributos que 

podem ser relatados sobre o ens, mas que transcendem de suas próprias categorias8. 

Assim sendo, aos poucos, as contribuições do aquinate encaminham a compreensão da 

Metafísica enquanto ciência dos transcendentais (AERTSEN, 2012, p. 209-271). 

Contudo, a fim de deter-se no pensamento do aquinate, faz-se importante um olhar 

mais detido à sua noção de existência. 

                                                     
7 Segundo Jan Aertsen (2003, p. 363), esta referência ao ser mais universal (máxime communia) é 
primordial no entendimento filosófico de Tomás de Aquino. Ora, uma vez que Deus é a causa do ens qua 
ens, logo, o ens commune é o efeito da causa primeira, Deus. Por conseguinte, o Aquinate afirma: “[...] 
também é impossível que nenhum dos efeitos do ser não sejam conhecidos no momento em que eles se 
referem ao ente universal (ens commune) o qual não pode não ser conhecido” (tradução livre) (TOMÁS 
DE AQUINO, 1980b, q. 10, a. 12, ad. 10). Isso se dá, pois, o ens commune se trata do primeiro objeto de 
conhecimento do intelecto. 
8 Comentando a Metafísica de Aristóteles (TOMÁS DE AQUINO, 1980a, L. IV, lc.4, n.18), Tomás de 
Aquino coloca as noções “mesmo” (eiusdem) e “diverso” (diversi), “similar” (similis) e “dissimilar” 
(dissimilis), “igual” (aequalis) e “diferente” (inaequalis), “negação” (negationis) e “privação” 
(privationis), “gênero” (genus) e “espécie” (species), “todo” (totum) e “parte” (partis), como sendo per 
se entis accidentia, ou ainda, accidentia entis inquantum est ens. Ou seja, essas noções estão conectadas 
ao subiectum da Filosofia Primeira, buscando justificar a ciência do ens qua ens. Todavia, se o unum é 
qualitativamente o mesmo que eiusdem (TOMÁS DE AQUINO, 1980f, q.4, a.1, ad.3: “assim como o uno 
(unum) e o múltiplo (multa), do mesmo modo o mesmo (idem) e o diverso (diversum) não são próprios 
de um único gênero, mas são como se fossem noções do ser enquanto ser” (tradução livre); se ambos são 
noções entis per se accidentia; e se unum é convertível com o ens e, portanto, transcendente; logo, é 
plausível compreender que as noções entis per se accidentia formam um só escopo do estudo da 
Metafísica enquanto ciência daquilo que transcende as próprias noções de ente (CONTANT, 2014, p. 
215-216). 
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3. A Metaphysica de Tomás de Aquino como scientia Divina 

 

As suas considerações sobre a existência abarcam em si mesma, uma das 

problemáticas mais caras à filosofia. Não obstante, conseguir compreender o que 

circunda, transcende e vem a ser o próprio ser humano contorna as ânsias existenciais 

consequentes daquilo que é possível ser definido enquanto realidade. Para Tomás de 

Aquino e seus contemporâneos, a respostas para esses questionamentos estão 

intrinsecamente relacionadas a Deus9. 

No entanto, uma vez que a problemática sobre os universais coloca o divino 

enquanto fundamento da esteira causal da realidade, paira a dúvida de quais atributos 

seriam próprios dessa divindade, cuja autoridade é reconhecida a partir daquele que é 

tido como o precursor da reflexão filosófica acerca do que pode ser dito acerca de Deus, 

Dionísio Areopagita.10 

Contudo, antes de adentrar na importância deste autor, deve-se visar que, na 

medida em que os séculos traçaram seus passos na Idade Média, mediante a 

necessidade de escapar do irracionalismo próprio das primeiras premissas da 

revelação (ABBAGNANO, 1998, p. 858), a razão humana aos poucos vai percebendo a 

urgência de um pronunciamento conciso em frente à fé dos que creem. Nestas linhas, 

retornar à filosofia clássica se estabeleceu como a via mais coesa que os teólogos 

poderiam se deparar naquele momento, a fim de estabelecer as bases epistemológicas 

para encontrar fundamentos plausivelmente justificáveis com o intuito de sustentar 

tanto uma crença transcendente quanto uma visão de mundo que se inserisse no 

debate universal convergente a sua contemporaneidade. 

                                                     
9 Antes de qualquer coisa, é importante colocar que Tomás de Aquino era um teólogo. Embora, como 
tal, sua teologia se pautava em verdades a respeito de Deus que deveriam ser atingidas apenas pela fé – 
como o mistério da Trindade –, o Doutor Angélico também traçava itinerários em bases filosóficas a fim 
de fundamentar racionalmente suas reflexões e demonstrar que há determinadas verdades acerca de 
Deus – ser o próprio ser ou ser uno –, que, segundo ele, são acessíveis à razão natural. Neste sentido, a 
fim de sustentar de modo razoável este primeiro ponto, o aquinate buscará subsídios na Filosofia 
primeira de Aristóteles, que considerava o estudo de Deus como a finalidade última da Metafísica 
(TOMÁS DE AQUINO, 1980d, L. I, c.3, n.2). 
10 Dionísio Areopagita é reconhecido como o precursor da reflexão filosófica acerca do que pode ser dito 
acerca de Deus. No entanto, a sua afirmação aparenta partir de uma via negativa, ou seja, do 
reconhecimento de que ele estaria prestes a falar sobre o “desconhecido” (agnóstos), como segue nas 
palavras do pensador grego (DIONYSIUS THE AREOPAGITE. 1920, p. 51): « τοῖς ἀφθέγκτοις καὶ 
ἀγνώστοις ἀφθέγκτως καὶ ἀγνώστως συναπτόμεθα ». Aqui, ressalta-se que é importante discernir o que 
Dionísio quer dizer com “desconhecido”. Nesse sentido, é importante apontar que não se trata de uma 
ignorância relativa à Realidade Última, como pretende Herbert Spenser, senão uma transcendência do 
conhecimento, já que, como o próprio areopagita propõe, discursa-se sobre o “super-essencial” que 
excede qualquer capacidade discursiva humana (DIONYSIUS THE AREOPAGITE. 1920, p. 32). 
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Dentro deste escopo, tal concepção universal, derivada do pensamento Antigo, 

permitiu alinhar sistematicamente os diferentes estudos da época em uma só ciência, 

na medida em que propunham as diversas disciplinas enquanto provenientes da sua 

participação na teologia (AERTSEN, 2003, p. 13-14.). Por conseguinte, parece ser um 

fato histórico inegável que a síntese resultante dessa amálgama – entre as concepções 

semítico-cristãs e a filosofia clássica – tenha influenciado fortemente o modo de pensar 

no mundo medieval11, cujos maiores expoentes reservam um largo espaço a Tomás de 

Aquino, fruto da Escolástica12. 

Neste contexto, talvez o evento mais significativo associado ao amadurecimento 

da cultura Escolástica a partir do final do século XII, e certamente a que mais atrai 

atenção na história do pensamento do medievo, foi a assimilação de praticamente todo 

o restante dos escritos sobreviventes do corpus aristotelicum. Todo este material dos 

trabalhos do estagirita, que veio a integrar o currículo tanto da Faculdade de Artes, 

quanto da Teologia, foi longamente conduzido por um programa assíduo de traduções, 

primeiramente pelas versões em árabe e, posteriormente, do grego original. Ademais, 

frequentemente subsidiado por instituições eclesiásticas oficiais seculares entre os 

séculos II e III do segundo milênio (MARRONE apud McGRADE, 2006, p. 32.), os 

acadêmicos passaram a familiarizar-se intimamente com o resto do Órganon e, em 

seguida, com as contribuições de Aristóteles13 para as ciências naturais, seguido por 

                                                     
11  Neste sentido, é possível perceber que, em matéria ética, a cultura e as políticas institucionais 
medievais foram fortemente moldadas a partir da ideia metafísica de direito natural universal. De 
acordo com Bobbio (1997, p. 37-38) a preeminência do direito natural universal sobre o direito positivo 
veio a ser mais evidente com a vinda do cristianismo, no qual, sua concepção hierárquica do kósmos 
sustenta a concepção de lei natural, isto é, aquela lei “que orienta a conduta das pessoas neste mundo”, 
fazendo, assim, com que ela, portanto, passe a assumir a categoria de lei divina ao lado da lei positiva 
religiosa. Neste sentido, a máxima do Decretum Gratiani – « Jus naturale est quod in lege et in 
Evangelio continetur » – compreende a lei natural procedente do Antigo e do Novo Testamento, de onde 
a mesma pode ser descoberta pelo viés natural do modus operandi da inteligência humana. 
12 De acordo com Copleston (1983, p. 410): “Ainda que Santo Alberto Magno avançara bastante na 
utilização da filosofia aristotélica, estava reservado a Tomás de Aquino o intento de plena reconciliação 
do sistema aristotélico com a teologia cristã. A busca desse intento de conciliação era clara, posto que 
rechaçar o sistema aristotélico teria equivalido a rechaçar a síntese intelectual mais poderosa e 
compreensiva que conheceu o mundo medieval. […] contudo, não é menos certo que a síntese tomista 
está unificada pela aplicação de princípios aristotélicos fundamentais. Uma grande parte da filosofia de 
Tomás de Aquino é certamente a doutrina de Aristóteles, mas é a doutrina de Aristóteles repensada por 
uma mente poderosa, não servilmente adaptada” (tradução livre). 
13  É importante ressaltar, neste sentido, que parte da arguição de Tomás de Aquino em defesa da 
existência de Deus se dá – pelas contribuições de Aristóteles – no desenvolvimento de sua teologia 
natural. Neste sentido, a própria natureza – realidade física, phýsis – ao existir encaminharia à 
compreensão de uma realidade fundante. Por conseguinte, no momento em que o aquinate atribui a 
fundamentação da existência em Deus, parece se tornar necessário ao seu pensamento que se atribua 
semelhança entre a natureza e Deus, ou ainda, entre a criação e o Criador. Neste sentido, se para Tomás 
de Aquino (1980e, pars I, q.4, a.3, co) toda tentativa de argumentar acerca da semelhança entre a criação 
e Deus de modo unívoco termina inevitavelmente em um equívoco, logo, a analogia se torna o único 
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sua metafísica quase simultaneamente com sua ética e, finalmente, sua política 

(ARISTÓTELES, 1995a; 1995b; 1997). 

Entretanto, a consolidação da doutrina aristotélica da ciência no pensamento 

medieval se deu gradualmente e seu principal expoente foi a tradução feita por Jaime 

de Veneza, entre os anos 1125 e 1150, dos Analíticos Posteriores. Segundo S. Marrone 

(MARRONE, 2006, p. 67), com os Analíticos Posteriores, a história se deparou com 

um novo paradigma de conhecimento, proveniente da ἐπιστήμη ou scientia aristotélica 

(GARDEIL, 1967a, p. 55-65), na qual, se estabelece a identificação dos princípios 

básicos que definem a natureza epistemológica do sujeito e, em seguida, a dedução 

rigorosa, a partir de tais princípios, de um corpo sistemático objetivo de verdades a 

respeito das propriedades do próprio sujeito. Não obstante, a teologia se fez candidata 

de tal doutrina pelo menos até meados do século XIV, quando passou a assumir a 

possibilidade de os princípios serem advindos de Deus pela fé, em vez de serem 

percebidos como evidentes em si mesmos na realidade. Desse modo, a scientia, aos 

olhos dos escolásticos, abarcava muito mais do que as ciências naturais e matemáticas 

abrangem hoje. Essa nova epistemologia, por consequência, permitiu à Teologia, tanto 

natural quanto revelada, buscar novos fundamentos a fim de repensar a cientificidade 

de seu corpo teórico. 

Destarte, a argumentação tradicional acerca da base existencial se faz apoiada 

em Deus, provenientes das teorizações realizadas pelos cristãos platônicos, Agostinho 

de Hipona, Anselmo de Cantuária e principalmente Dionísio Areopagita. Este último, 

embora não seja muito lembrado, concomitante ao advento de Aristóteles no 

pensamento medieval, o Areopagita também exercerá um peso enorme nas reflexões 

filosóficas do século XIII, principalmente naquilo que diz respeito aos nomes divinos, 

como fora dito anteriormente. Estes últimos, paulatinamente, vão assumindo uma 

estrutura racional própria que visa discursar acerca daquilo que é possível ser dito 

sobre Deus. Dentro disso, tendo em vista que os conceitos mais comuns dentro da 

esfera dos universais (communissima) se apresentam naquilo que se terá enquanto 

fundamento metafísico, logo, “ser”, “unidade”, “verdade” e “bem” serão tidos como os 

termos mais apropriados à divindade. Por conseguinte, os transcendentais 

gradativamente serão tomados como a forma de discursar filosoficamente sobre Deus. 

                                                     
meio capaz de estabelecer o elo epistemológico entre um e outro. Lembrando que esta mesma tese já é 
defendida no Livro IV de In Libros Metaphysicorum (TOMÁS DE AQUINO, 1980a, L. IV, lec.1, n.7). 
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Segundo Jan Aertsen (2003, p. 350), Dionísio exercerá grande influência no 

pensamento medieval como um todo, visto que, ele será a grande autoridade naquilo 

que é concernente à reflexão filosófica sobre os nomes divinos. Neste sentido, o filósofo 

holandês também lembra que o séc. XIII não foi somente o século da recepção de 

Aristóteles, mas também o século do estudo intensivo do corpus dionysianum, o qual 

foi comentado por duas grandes autoridades da época: Alberto Magno e Tomás de 

Aquino. 

Não obstante, submetidas às autoridades invocadas à crítica aristotélica, a 

inferência que suas doutrinas geram pelo contato com a scientia proposta por 

Aristóteles, tornar impossível alguém arguir que a essentia de Deus e seus atributos se 

dessem de modo imediato ao intelecto humano 14 . Sobre este ponto, comenta Jan 

Aertsen (2003, p. 352-354): 

 

Na questão que trata dos nomes divinos na Summa Theologiae, Tomás acrescenta 

considerações importantes para a primazia do nome 'Ser' [Esse] ou “Aquele que é” 

[Qui est]. Seu primeiro argumento tem uma natureza semântica: “Aquele que é” 

[Qui est] é o nome mais apropriado “por sua significação”. Os nomes foram criados 

para significar a forma ou essência das coisas. Mas “Aquele que é” [Qui est] não 

significa nenhuma forma, senão seu próprio ser [ipsum esse]. O nome, então, 

significa que o Ser de Deus é sua própria essência. Esta identidade pertence 

somente a Deus, pois todas as coisas criadas estão caracterizadas pela diferença de 

essência e ser. Por isso, “Aquele que é” [Qui est] mais corretamente nomeia Deus.15 

 

Em outros lugares (TOMÁS DE AQUINO, 1980d, L. I, c.22) – continua o filósofo 

holandês (AERTSEN, 2003, p. 353) – Tomás de Aquino chamará a identidade de ser e 

essência, no divino, uma verdade sublime revelada pelo próprio Deus a Moisés. “[...] 

                                                     
14 Jan Aertsen (2003, p. 361), ao comentar Tomás de Aquino, expõe que a grande dificuldade teológica 
que se projeta das concepções platônicas essencialistas é: “Os platônicos querem reduzir tudo o que é 
composto e material a princípios simples “abstratos” (abstracta). Assim postulam a existência de 
Formas separadas das coisas naturais, por exemplo, Ser-Humano-em-si-mesmo. Um indivíduo concreto 
no é ser humano por sua essência, senão por sua participação no Ser-Humano-Separado, que é chamado 
ser humano per se, porque é idêntico à natureza ou espécie humana. Os platônicos aplicam esta 
aproximação “abstrata” não só às espécies das coisas naturais, senão também àquilo que é mais comum 
(maxime communia), a saber, “bem”, “unidade” e “ser”. Afirmam que há un princípio, que é a essência 
de bondade, de unidade e de ser: um princípio – diz Tomás de Aquino –, ao que chamamos “Deus”. As 
outras coisas são chamadas “bem”, “unidade” e “ser” por sua derivaçao deste princípio. Portanto, os 
platônicos chamaron a este primeiro “o bem mesmo”, “o bem per se”, ou “a bondade das coisas boas” 
(tradução livre). 
15 Tradução livre. 
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Quando Moisés perguntou ao Senhor: ‘se os filhos de Israel me dizem: qual é o seu 

nome?, o que lhe direi’; o Senhor replicou: ‘Eu sou quem sou’. Deste modo, Deus 

mostrou que seu nome próprio é ‘Aquele que é’ [Qui est].”16 Com estas palavras, Jan 

Aertsen coloca este como o momento central da concepção de filosofia medieval que 

tem Etienne Gilson (2001; 2006). Pois, mesmo que não exista o reconhecimento da 

metafísica no Êxodo, é possível extrair daí uma metafísica do Êxodo, a qual veio a se 

tornar o eixo da passagem da Filosofia Antiga para a Filosofia Medieval, a sua “pedra 

angular”. Neste sentido, enquanto representante máximo da filosofia cristã, as 

exposições de Agostinho – e da Patrística como um todo – ainda se fazem alocadas no 

pensamento grego, por interpretarem o ente de modo essencialista, enquanto o 

aquinate o entende em um sentido existencial, uma vez que Tomás já não estaria a 

pensar a metafísica a partir do segundo livro das Sagradas Escrituras, contudo, ele 

estaria dando um passo a mais ao interpretar o Êxodo, partindo da concepção 

aristotélica de ente como atualidade.  

No entanto, o locus classicus em que o Doutor Angélico desenvolve a sua 

compreensão sobre o ente se faz presente naquilo que ele escreve na nona objeção do 

segundo artigo da sétima questão de sua obra sobre a potência (AERTSEN, 2003, p. 

353-354). Dela, emerge a interrogação acerca da atribuição de esse a Deus, visto que, 

apresenta-se a possibilidade de tomar o esse enquanto o mais imperfeito, pois, sendo 

indeterminado, é comparável à matéria prima; logo, do mesmo modo em que a 

matéria prima se faz determinada por qualquer forma, o ser também deveria estar 

determinado pelas categorias (TOMÁS DE AQUINO, 1980c, q.7, a.2, ob.9). Todavia, a 

argumentação do aquinate toma outro curso. Ele quer defender que o esse é a 

atualidade de todos os atos, a perfeição de todas as perfeições. Para tanto, ele se 

fundamenta em três argumentos: (arg.1) “Qui est como nome divino”; (arg.2) “a 

universalidade do Qui est”; e (arg.3) “o esse como nome mais adequando a Deus”. 

O arg.1 se estende sobre a prioridade do Qui est como nome divino, conectada 

com sua compreensão de ser (TOMÁS DE AQUINO, 1980c, q.7, a.2, ad.9). O arg.2 

coloca que “[...] todos os nomes ou são menos universais [communia], ou são 

convertíveis com o ente; se são convertíveis com o ente, aqueles acrescentam a este 

algo conceitualmente. Portanto, em certo sentido, informam e determinam ao ente”17 

                                                     
16 Tradução livre. 
17 Tradução livre. 
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(TOMÁS DE AQUINO, 1980e, pars I, q.13, a.11, co.). Em seguida, no arg.3 o Doutor 

Angélico conecta a adequabilidade do esse como nome divino (TOMÁS DE AQUINO, 

1980c, q.7, a.5) com a incapacidade humana de definir a Deus (TOMÁS DE AQUINO, 

1980e, pars I, q.13, a.11, co.): 

 

Agora, nesta vida, nosso intelecto não pode conhecer a própria essência de Deus 

como ela é em si mesma. Seja como for que o intelecto determine o que se entende 

sobre Deus, ele não alcança tudo o que Deus é em sim mesmo. Portanto, quanto 

menos determinados forem os nomes e mais universais e absolutos, mais 

apropriadamente são ditos por Deus [...]. Qualquer outro nome determina algum 

modo da substância de uma coisa, mas o Qui est não determina modo algum de 

ser. Está indeterminadamente relacionado a todos.18 

 

Em consequência, Tomás de Aquino demonstra em De potentia, q. 7, a. 2, que o 

caráter indeterminado do esse se diferencia da indeterminação própria da matéria 

prima. Somente o esse pode ser acrescido a ele mesmo e nada mais. O esse não está 

determinado a outro como a matéria prima pelo ato de uma forma; mais do que isso, o 

esse é determinado como um ato por uma potencialidade (TOMÁS DE AQUINO, 

1980c, q.7, a.2). Assim sendo, Jan Aertsen (2003, p. 355) acresce: 

 

O ser pode ser determinado por uma forma de um modo categorial especial de 

ser. É então contraído a gênero e espécie. Isso explica o porquê de Tomás conceder 

uma posição privilegiada a "ser", "unidade", "verdade" e "bem", como nomes 

divinos. Eles expressam modos gerais de ser. No entanto, como indicado no 

segundo argumento, os outros transcendentais, embora conversíveis com o ser, 

acrescentam algo conceitualmente. O ser é o primeiro transcendental e, portanto, 

o nome mais apropriado para Deus.19 

 

Por conseguinte, comentando sobre os nomes divinos, a partir das noções 

filosóficas do estagirita, Tomás de Aquino defenderá a primazia do ens, encontrando 

no conceito de esse, enquanto atualidade, um meio de fundamentar tudo o que existe, 

seja por si mesmo quanto por outro, tanto o criado tanto o criador20. 

                                                     
18 Tradução livre. 
19 Tradução livre. 
20 Sob essa mesma lógica, parece que o conhecimento antropológico tem sua cognição limitada em 
função da criação se restringir a não “revelar” em si mesma a realidade de seu Criador, pois a um 
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4. Considerações finais 

 

Ao considerar as reflexões de Tomás de Aquino, percebe-se nele uma instigação 

quanto à busca pela compreensão de um conceito que abarque todos os gêneros, ou 

seja, que transcenda às categorias simples. Aquilo que surgira como elemento 

primordial na filosofia de Aristóteles para entender tudo o que existe, em Tomás de 

Aquino é colocado como possibilidade de abarcar transcendentalmente também a 

existência de Deus. 

A sua acepção sobre o conceito de metaphysica como o estudo do ente enquanto 

ente, no prooemium de seu comentário à Filosofia Primeira de Aristóteles e a sua 

atribuição ao ser como o nome mais apropriado para Deus, nas Questiones disputatae 

de potentiae, levantam uma possibilidade de construir um conceito que abarque a 

existência maximamente universal. 

A problemática relatada, porém, está muito distante de se solucionar. A 

compreensão sobre tudo o que existe (ens), desenvolvido no século XIII e que passou 

a ser compreendido nos séculos seguinte enquanto a teoria dos transcendentais apenas 

assinalam uma nova fase no que virá a ser o pensamento transcendental na posterior 

Pré-modernidade. 
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Resumo 
Em Is Coronavirus an Object? Metametaphysics meets medical sciences (2020) Raoni 
Arroyo procura avaliar a natureza metafísica dos entes com os quais a epidemiologia 
compromete-se. Mais especificamente, esta avaliação busca interpretar a adequação 
de se considerar os compromissos ontológicos desta teoria, entendidos à maneira de 
Quine, em termos de objetos. Deste movimento interpretativo resulta uma 
consequência filosófica importante, uma vez que tanto o SARS-CoV-2 ou Coronavírus 
quanto a Coronavírus Desease 19 ou COVID-19 não são entes adequadamente 
inteligíveis à luz da tradicional categoria ontológica de objeto. Mas se não são objetos, 
então o que são o SARS-CoV-2 e a COVID-19? O objetivo central deste trabalho é 
explorar criticamente esta questão tomando por base os recursos conceituais 
empregados por Arroyo e que em conjunto formam a linha de justificação de sua 
conclusão restritiva e negativa. De posse de tais recursos é possível ampliar a linha de 
justificação e determinar, desde outra perspectiva, positivamente a natureza dos entes 
com os quais a epidemiologia está ontologicamente comprometida. A hipótese 
interpretativa deste trabalho, brevemente introduzida e apresentada em linhas gerais 
ao final do texto, é a de que a partir da obra de John Dupré é possível encontrar esta 
determinação positiva, que desloca a centralidade dos conceitos tradicionais de 
substância, coisa ou objeto e, em seu lugar, caracteriza entes biológicos em termos de 
processos.  
Palavras-Chave: Biometafísica, Ontologia, Vírus, Objeto, Processo. 

 

 

A pandemia desde uma perspectiva ontológica: vírus, doença e objeto 

 

É bastante difícil superestimar a dimensão de profundidade e de alcance da 

atual pandemia para as nossas vidas como um todo. De fato, seu impacto se reflete 

virtualmente em todas as suas dimensões, desde as mais íntimas e particulares às mais 

públicas e gerais. Naturalmente, considerando sua proporção e extensão, a pandemia 

não poderia deixar de ser o foco de atenção de toda sorte de profissionais, incluindo 

filósofas e filósofos, cujas reflexões já constituem algo assim como uma literatura 

específica. Não obstante, apesar de ser foco reflexivo de diferentes perspectivas 
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filosóficas, a pandemia tem sido comparativa e relativamente pouco visada desde uma 

perspectiva estritamente metafísica ou ontológica. 2  Mas, afinal de contas, o que 

poderia ser dito ontológica e metafisicamente sobre a pandemia? Quais questões de 

corte especificamente metafísico se abrem a partir dela? Pressupondo que haja tais 

questões, quais consequências, filosóficas e outras, podemos extrair delas? Tomadas 

em conjunto, estas questões abrem o horizonte e dão o impulso reflexivo deste 

trabalho. O sentido de orientação inicial deste impulso é extraído de uma das poucas 

perspectivas estritamente metafísicas já apresentadas sobre a atual pandemia, a de 

Raoni Arroyo ( 2020).  

Em Is The Coronavirus an object? Metametaphysics meets medical sciences, 

Arroyo procura avaliar interpretativamente a adequação de se considerar o vírus em 

termos da categoria ontológica de objeto. Para tanto, ele introduz uma série de 

recursos metodológicos e conceituais que operam, por assim dizer, como os degraus 

que paulatinamente o conduzem, passo a passo, a uma resposta ao título de seu artigo. 

Dentre estes passos conceituais e metodológicos destacam-se os compromissos 

ontológicos entendidos à maneira de Quine, as distinções entre ontologia e metafísica 

e entre ente e objeto, o desafio de Chakravartty, um tratamento contemporâneo à 

metafísica qualificado como “abordagem viking” e uma estratégia meta-metafísica de 

avaliação de perfis metafísicos denominada UMS (Unavailable Metaphysical Stories).  

Em linhas gerais, a conclusão à qual a articulação destes recursos conduz é a de 

que entes do tipo vírus e do tipo doença não são adequadamente interpretados em 

termos metafísicos como objetos.  Mais especificamente, uma vez que diz respeito a 

vírus e doenças em geral, a conclusão também se estende para o SARS-CoV-2 ou 

Coronavírus e a Coronavirus Desease 19 ou COVID-19.3 Ou seja, toda aquela bateria 

de recursos conceituais e metodológicos forma uma complexa linha de justificação 

restritiva e negativa que conduz à conclusão de que nem vírus e nem doença em geral, 

                                                     
2 De modo geral, as perspectivas filosóficas sobre a pandemia têm sido de corte prático, especialmente 
constituído por reflexões éticas e ou políticas (como se pode identificar na recente publicação temática 
de Voluntas, volume 11, 2020, ‘Pandemia e Filosofia’). Este recorte temático justifica-se de diversas 
maneiras, e o objetivo deste texto não é criticá-lo. Ao contrário, trata-se de apresentar uma linha de 
reflexão alternativa e de corte ontológico e metafísico que eventualmente poderia, em trabalhos 
posteriores, ser articulada cooperativamente com linhas de reflexão práticas, como as de corte ético ou 
político. 
3 De aqui já é possível inferir que há ao menos uma dupla referência aqui que envolve tanto o vírus 
quanto a doença. Esta dupla referência é decisiva para uma série de questões e problemas, e será 
retomada adiante. Tanto em razão do escopo do trabalho quanto por razões expositivas, por vezes esta 
dupla referência será posta nominalmente apenas em termos de vírus.  



 

 
 
 

Gabriel Henrique Dietrich | 151 

 

e nem Coronavírus e COVID-19 em particular, são adequadamente caracterizáveis 

metafisicamente como objetos. Tendo em vista obter maior clareza expositiva, antes 

de apresentar um a um os passos que justificam esta conclusão negativa e restritiva, é 

importante, por assim dizer, fazer uma breve parada e apresentar as linhas gerais do 

contexto no qual a proposta de Arroyo situa-se. Feito isto, serão apresentados todos os 

passos desde duas perspectivas complementares: primeiro serão apresentados 

detalhadamente e um por vez, e, posteriormente, apenas destacados e retomados 

sinteticamente de modo a se ter uma visão de conjunto. Este movimento de 

complementação sintética será importante para uma maior inteligibilidade da 

perspectiva reconstruída neste trabalho, e também para estabelecer a transição para a 

segunda parte e iniciar o fechamento  

do texto. 

Bem ao estilo do que se convencionou caracterizar como metafísica analítica, o 

ponto de partida de Arroyo é reconhecer um compromisso com o naturalismo (2020, 

p. 1).4 Mais especificamente, este reconhecimento é posto em paralelo com a adoção 

de uma postura realista em relação à ciência. Desse modo, a posição filosófica à qual 

Arroyo busca aproximar-se é de corte naturalista e cientificamente realista. Grosso 

modo, isso significa que se aceita que o modo de acesso privilegiado ao mundo é dado 

pelas ciências naturais, e, adicionalmente, que deste acesso se reconhece como 

objetivamente reais os entes implicados nas teorias científicas. Na medida em que se 

trata de uma postura meta-teórica geral, ela se estende para qualquer teoria científica 

que usufrua de prestígio na atualidade, o que sem dúvidas inclui algumas (para não 

dizer todas) as ciências médicas.5  

                                                     
4 Naturalmente, seria preciso algum cuidado aqui, uma vez que há uma pluralidade de perspectivas 
metafísicas consideradas analíticas (por exemplo Frege, Russell, Carnap, Wittgenstein, Moore, 
Strawson e Quine, apenas para tomar uns poucos nomes), e que por vezes apresentam-se como 
fortemente opostas a outras (por exemplo, recusando o naturalismo). Na medida em que o naturalismo 
cumpre uma função importante aqui, e que os compromissos ontológicos são interpretados 
especificamente à maneira de Quine, é possível traçar um parentesco entre a proposta aqui apresentada 
e, ao menos em parte, a metafísica analítica de corte Quineano, que por vezes é considerada como a 
dominante na atualidade. 
5 Como é de se esperar, este ponto não é incontroverso, e em verdade diz respeito a um embate muito 
mais amplo e complexo, o debate entre realismo e anti-realismo científicos. Como é bastante conhecido, 
o fato de uma determinada ciência ter poder preditivo e aparente sucesso explicativo não é razão 
suficiente para a adoção de uma postura realista, uma vez que ela é metafisicamente muito mais robusta 
do que o instrumentalismo, por ex. Assim, um anti-realista simplesmente poderia argumentar que aos 
termos teóricos de uma teoria T podem corresponder entes objetivamente reais, mas que não é preciso 
dar este passo e comprometer-se metafisicamente com tais entes. De outro lado, o realista poderia 
insistir no que ficou conhecido como argumento do milagre, isto é, que caso se recuse que às teorias 
científicas correspondam relata objetivamente reais, a compreensão de sua possibilidade será 
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Dentre estas, considerando o contexto pandêmico no qual estamos imersos, 

aquela que se destaca como o eixo de gravidade das reflexões de Arroyo é a 

epidemiologia. Em síntese, portanto, a postura em relação à epidemiologia será 

cientificamente realista e naturalista, isto é, às teorias da epidemiologia se aceita que 

correspondam entes que existem objetivamente como reais. Formalmente, esta 

postura é posta e articulada inicialmente nos termos de compromissos ontológicos 

entendidos à maneira de Quine. Contudo, para destacar a relevância deste passo 

formal inicial é importante considerar uma dupla distinção estabelecida por Raony, as 

distinções entre metafísica e ontologia e entre ente e objeto. 

Por “ontologia”, entende-se uma espécie de lista na qual consta toda sorte de 

itens, o que se convencionou chamar mobiliário do universo. Desse modo, ontologia é 

a disciplina filosófica atrelada às questões de existência, ao esforço de responder, em 

síntese, a questão sobre o que há. “Metafísica”, por outro lado, é apresentada como 

designando uma disciplina vinculada às questões sobre a natureza daquilo que se 

admite em determinada ontologia (ARROYO, 2020). Enquanto a ontologia é 

naturalizável, uma vez que diz respeito a ou pode ser extraída de teorias científicas, a 

metafísica é apresentada por Arroyo como não-naturalizável. 6  Paralela e 

alternativamente, introduz-se outra distinção, esta relativa aos termos “ente” e 

“objeto”. Por “ente” entende-se o que quer que seja, sem que haja especificações ou 

determinações quididativas de seus referentes. Desse modo, a extensão do termo 

“ente” é virtualmente ilimitada, uma vez que absolutamente tudo pode ser seu 

referente. Já o termo “objeto” possui fortes conotações metafísicas, uma vez que é 

carregado de interpretações que visam caracterizar ou determinar, ao menos 

parcialmente, a sua natureza. Esta distinção é importante, pois é possível que se 

admita compromissos com entes sem que isso implique compromissos com objetos, 

enquanto que o contrário não é possível.7 É exatamente este movimento interpretativo 

                                                     
misteriosa e milagrosa. Para uma apresentação sistemática e bastante ampla da disputa entre realismo 
e antirrealismo em ciência, especificamente em ciências médicas, ver Medical Ontology (SIMON, 2011). 
6 Embora não tenha sido considerada nestes termos, o traço não-naturalizável da metafísica implica que 
há uma tarefa irredutivelmente filosófica que acompanha todo o trabalho científico. Uma consequência 
filosófica importante disso é a de que em havendo ciência também haverá filosofia. 
7  Esta distinção é muito próxima daquilo que Heidegger denomina de “diferença ontológica”. 
Basicamente, Heidegger entende que o termo “ente” designa tudo aquilo em relação a que é possível 
assumir um comportamento intencional específico, embora não esteja determinada a identidade 
ontológica do ente em questão, o seu ser. Como é bastante conhecido, a determinação da identidade 
ontológica de entes dá-se por meio da compreensão de ser, que projeta o ente em um horizonte de 
inteligibilidade, o sentido do ser. Assim, na versão heideggeriana, objeto é o ente qua projetado no 
interior de um horizonte específico de inteligibilidade a partir do qual obtém uma identidade ontológica 
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que orienta a maneira como os compromissos ontológicos da epidemiologia são 

dispostos, e dos quais se seguem consequências importantes. 

Como é bastante conhecido, os compromissos ontológicos de uma teoria T são 

os entes admitidos por esta mesma teoria e que, por assim dizer, são o seu estofo ou 

lastro, aquilo a que (putativamente) se referem. Naturalmente, esta referência se 

exprime pelo emprego de determinados termos e expressões linguísticas, e é a partir 

da paráfrase destes termos em variáveis ligadas a quantificadores existenciais da lógica 

de primeira ordem que são extraídos propriamente os compromissos ontológicos de 

uma determinada teoria. Deixando de lado toda sorte de dificuldades e especificidades 

que orbitam os compromissos ontológicos entendidos à maneira de Quine, o que 

interessa neste contexto é apenas destacar o modo como este recurso é empregado em 

relação à epidemiologia. Em síntese: a epidemiologia é uma teoria que é expressa por 

meio de termos gerais que visam capturar e descrever entes, e dentre tais termos os 

que nos interessam sobremaneira aqui são os termos “vírus” e “doença”. Considerando 

que a proposta de Arroyo é de corte realista, do uso de tais termos infere-se um 

compromisso com estes entes reconhecidos como objetivamente reais. Mas o que 

significa aqui “objetivamente real”? Como a distinção entre ente e objeto pode ser 

operativa neste contexto? E a distinção entre ontologia e metafísica, como se articula 

em relação à epidemiologia?  

Em linhas gerais, do que foi dito se infere que a epidemiologia assume 

compromissos ontológicos, e que, portanto, aos seus termos gerais correspondem 

entes que são admitidos como existindo. Naturalmente, isso não é o suficiente, uma 

vez que é preciso determinar o quid destes estes, isto é, é preciso interpretar 

metafisicamente aquilo que é aceito pela ontologia em questão. Este ponto é 

introduzido em termos de um desafio, o desafio de Chakravarty (ARROYO, 2020, p. 

4). Em síntese, o desafio consiste em oferecer as notas positivas daquilo com o que 

alguém se compromete, conferindo ao ente em questão um determinado perfil 

metafísico. A noção de perfil metafísico, por outro lado, diz respeito à abordagem 

viking à metafísica, que basicamente consiste em procurar na literatura já estabelecida 

recursos conceituais e metodológicos que permitam colocar, desdobrar e 

potencialmente resolver algum problema (ARROYO, 2020, p. 4) (como o de saber se e 

                                                     
específica, a Vorhandenheit (subsistência). Se e em que medida é possível extrair elementos conceituais 
e metodológicos da ontologia fundamental de Ser e Tempo e de cursos circundantes que sejam 
relevantes para o debate aqui esboçado, segue uma questão em aberto para trabalhos ulteriores. 
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em que medida aquilo com que a epidemiologia compromete-se é adequadamente 

descritível em termos de objeto). No caso específico aqui, o problema é justamente 

obter um perfil metafísico para os entes reconhecidos pela epidemiologia, 

especialmente os vírus e a doença, e então avaliar se o perfil metafísico obtido é 

consistente com os compromissos ontológicos da teoria em questão. Como antecipado 

anteriormente, o resultado ao qual Arroyo chega é negativo e restritivo, pois o perfil 

metafísico de objeto apresenta-se como inadequado para os compromissos ontológicos 

da epidemiologia. O último degrau que conduz Arroyo a esta conclusão é um recurso 

metodológico meta-metafísico denominado UMS, recurso por meio do qual se procura 

exibir se e em que medida o perfil metafísico é consistente com os compromissos 

ontológicos da teoria em questão. 

De saída, é importante destacar que na literatura já estabelecida há diversos 

conceitos de objeto.8 Isso significa que de uma abordagem viking à metafísica poderia 

resultar uma pilhagem relativamente valiosa e bastante complexa, com diversos 

conceitos de objeto que poderiam ser articulados entre si. Contudo, desde a 

perspectiva que agora reconstruímos o conceito de objeto por meio do qual é obtido o 

perfil metafísico dos entes assumidos pela epidemiologia é bastante simples, pois é 

entendido como ente que existe separadamente de suas ações, atividades e 

experiências (ARROYO, 2020, p. 5). Esta maneira de entender objeto é bastante 

tradicional, e remete àquelas noções próximas de algo assim como substância, que 

existe por si mesma, instancia propriedades e é não-relacional. Conforme antecipado 

anteriormente, à luz deste perfil metafísico Arroyo conclui que a epidemiologia não se 

compromete com entes qua objetos (p. 6, 2020).  As razões que propriamente 

                                                     
8 Trata-se de um artigo pouco extenso, o que se traduz na ausência de uma abordagem viking mais 
ampla e exaustiva. Apenas a título de exemplo, contudo, poderíamos pensar na noção de objeto 
conforme entendida por Kant, que seria (putativamente) o correlato de juízos sintéticos verdadeiros, 
que por sua vez envolveriam a síntese e a unidade entre diferentes formas da subjetividade, 
especialmente enquanto sintéticos a priori, pois neste caso a síntese e a unidade seriam entre as 
intuições e os conceitos puros. Neste caso, é de se suspeitar que a categoria de substância seja a decisiva, 
uma vez que a sua esquematização consiste exatamente em representar um determinado ente como 
sendo o mesmo em diferentes pontos do tempo, e ocupando posições específicas no espaço, ambas 
determinações clássicas do conceito de objeto. Na medida em que a proposta de Arroyo insere-se na 
tradição de revitalização da ontologia associada à tradição analítica, o conceito de objeto é pensado à 
luz do giro linguístico e das paráfrases de sentenças naturais em fórmulas de primeira ordem com 
quantificadores e variáveis. Uma consequência desta revitalização é pensar (algo indiretamente) objetos 
em termos de análises lógicas de termos gerais que (putativamente) os designam, como exemplarmente 
feito por Strawson. Ainda que com diferenças importantes, Strawson mantém aquelas determinações 
clássicas relativas a objetos, e as qualifica formalmente em termos de indivíduos. Desse modo, caso se 
adote uma orientação sistemática em relação à metafísica, da abordagem viking resultariam muitos 
diferentes conceitos de objeto. 
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sustentam esta perspectiva são algo obscuras, mas elas parecem estar encaminhadas 

na recusa de que os entes assumidos pela teoria epidemiológica sejam entes cuja 

natureza é tal que são considerados isolada, não-relacional e pontualmente.  

Apesar de não ter sido formulada desta maneira, é possível introduzir 

alternativamente a razão da inadequação deste perfil metafísico destacando suas 

condições de individuação e seus critérios de identidade, que são diferentes daqueles 

assumidos pela epidemiologia. Tipicamente, uma metafísica de objetos compromete-

se com teses basilares do tipo: se A e B ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, 

então A é igual a B; se A está no espaço X em T1, então em T1 B não pode estar em X.  

À luz da epidemiologia estas teses mostram-se deslocadas, uma vez que, por exemplo, 

o vírus individua-se justamente quando vírion invade a célula e, usando sua estrutura 

celular reprodutiva, reproduz-se. Diante de um compromisso ontológico tão básico da 

epidemiologia, a saber, o reconhecimento de que vírus existem, a noção de objeto 

mostra-se como pouco dinâmica e plástica, excessivamente fixa e rígida. Assim, o 

resultado do método meta-metafísico de UMS é crítico, pois ao admitir entes do tipo 

vírus e doenças, a epidemiologia compromete-se com entes relacionais e complexos, 

não com meros pontos simples e irrelacionais.  

Desse modo, considerando o que fora visto anteriormente, a ambiguidade do 

próprio conceito de vírus já demonstra a inadequação ou as dificuldades de se tentar 

compreendê-lo como objeto, pois “vírus” pode ser entendido como designando uma 

relação simbiótica entre uma determinada partícula composta de material genético e 

a célula hospedeira ou simplesmente como a partícula. Felizmente esta ambiguidade 

pode ser contornada facilmente, pois “vírion” é o termo que designa estrita e 

especificamente a partícula, enquanto que “vírus” designa propriamente a relação 

simbiótica entre partícula e célula. Mas justamente aqui radica a conclusão ontológica 

de Arroyo, pois se objetos são entes entendidos em termos não-relacionais e 

individuais, então os compromissos teóricos da epidemiologia não podem ser 

adequadamente capturados por este perfil metafísico. Dito de outro modo: o perfil 

metafísico de objeto pode funcionar para capturar vírion, mas não vírus, e como a 

epidemiologia reconhece vírus e doença, então estes compromissos não podem ser 

postos em termos de compromissos com objetos. Naturalmente, se isto é dito em 

relação ao tipo geral vírus, então estende-se também para as suas instâncias e 

especificações, o que permite extrair a conclusão de que o Coronavírus e a COVID-19 
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não são objetos. Mas se não são objetos, o que são os entes com os quais a 

epidemiologia se compromete? Longe de oferecer uma resposta sistemática e 

exaustiva para esta questão, na próxima seção será oferecido, em linhas gerais, um 

esboço de resposta cujos contornos gerais já foram antecipados em ampla medida por 

John Dupré em diversas obras (sobretudo 2012, 2016 e 2018). 

 

A biometafísica em linhas gerais: entes vivos qua processos 

 

O esforço interpretativo assumido até aqui nos conduziu, por assim dizer, a um 

beco sem saída. Por mais apelo intuitivo que tenha, e até mesmo pretensamente 

enraizamento histórico, a categoria ontológica tradicional de objeto, ou o que Arroyo 

denomina “pefil metafísico”, mostrou-se inadequada para capturar os entes vírus e 

doença. Em parte, esta inadequação se deve ao modo como vírus e doenças são 

presentes na epidemiologia, pois são considerados em diferentes relações e de forma 

complexa. Formalmente, esta inadequação pode ser apresentada nos termos das 

condições de individuação e nos critérios de identidade assumidos pela epidemiologia, 

que não correspondem às condições e critérios classicamente atrelados para uma 

metafísica de objetos. Felizmente, há uma maneira mais promissora de entender entes 

vivos em geral, e que talvez ofereça melhores condições para determinarmos 

ontologicamente o que são vírus e doenças.  

Em uma série de trabalhos que englobam mais de uma década de esforço e 

diversas publicações, John Dupré propôs que micróbios são decisivos para a filosofia 

da biologia (PRADEU et al., 2016, DUPRÉ, 2012, DUPRÉ, 2018).9 Curiosamente, há o 

reconhecimento expresso da importância incontornável especificamente do vírus para 

a vida como um todo, e, claro, para uma filosofia da biologia cientificamente bem 

orientada (DUPRÉ; GUTTINGER, 2016). Apesar de esta relevância atravessar diversos 

temas e problemas, filosóficos e outros, o foco aqui destaca a importância estritamente 

ontológica dos vírus.  É possível iniciar a apresentar a perspectiva de Dupré colocando 

uma questão bastante simples, mas nem por isso fácil, a saber, os vírus são entes vivos? 

                                                     
9 Certamente John Dupré assume compromissos naturalistas, apesar de que a ciência que estabelece o 
horizonte destes compromissos não é a física, como seria no caso de Quine, mas sim a biologia. É de se 
suspeitar que a depender da ciência que se tome como estabelecendo o horizonte dentro do qual a 
reflexão filosófica desdobra-se, se sigam consequências metafísicas importantes, especialmente no que 
diz respeito aos critérios de identidade e às condições de individuação que adotam. 
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Apesar de não-especialistas e leigos intuitivamente pensarem que esta é uma 

questão desimportante, isto é, apesar de haver inclinação de se aceitar de saída que 

vírus são sim entes vivos, na literatura especializada esta é uma questão bastante 

controversa. Não cabe aqui entrar nas razões técnicas da controvérsia, mas apenas 

destacar o fato, algo surpreendente, de que não há uma resposta pronta e direta para 

a questão de se vírus são ou não vivos. Naturalmente, desde uma perspectiva 

ontológica isso é bastante relevante, pois ser vivo é uma determinação básica de entes 

biológicos (justamente a determinação que justifica qualifica-los enquanto tais).  Ou 

seja, a depender da maneira como se responda tal questão, entes do tipo vírus (que 

inclui o Coronavírus) serão classificados como estando ou na lista dos entes vivos ou 

dos não vivos. Ainda que não ofereça uma posição isenta de dificuldade, John Dupré 

apresenta razões que tornariam razoável a classificação de vírus como entes vivos 

(DUPRÉ; GUTTINGER, 2016).  E justamente uma destas razões nos permitirá passar 

para uma consideração mais geral sobre a natureza da vida como um todo e que diz 

respeito também aos vírus.  

Em parte, a dificuldade de se considerar entes vivos repousa na exigência de que 

haja autonomia reprodutiva, e esta autonomia seria inexistente para vírus. Como 

antecipado anteriormente, aqui radica uma ambiguidade importante, pois “vírus” 

designa uma relação simbiótica entre hospedeiro e parasita, enquanto que “vírion” 

designa a cápsula de material genético do parasita. Em síntese: à luz deste critério é 

muito mais difícil entender vírions como entes vivos do que vírus. Ao mesmo tempo e 

por outro lado, se vista desde uma perspectiva mais ampla a vida como um todo se 

mostrará como um conjunto hipercomplexo de relações, e Dupré as as captura com o 

conceito de processo. Se a vida for vista genericamente à luz da categoria de processo, 

então é possível entender como a epidemiologia pode comprometer-se 

ontologicamente com vírus, uma vez que as condições de individuação e os critérios de 

identidade de processos são muito mais adequados e próximos àqueles da 

epidemiologia (ou, dito alternativamente, diferentemente do que ocorre com as 

condições e critérios para objetos, não há incompatibilidade entre os compromissos 

epidemiológicos e processos). 

Dentre tantas outras, uma maneira de exemplificar isto é pensar no que 

significa ser um indivíduo biológico. Tendo em vista simplificar, tomemos como 

exemplo um peixe. Se for entendido à luz do perfil metafísico de objeto, o peixe, por 
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assim dizer, corresponderá a um determinado ponto específico dentro do quadro do 

espaço e do tempo, que por sua vez poderia corresponder a algo assim como um sonar. 

Considerando as condições de individuação e os critérios de identidade estabelecidos 

pela perspectiva tradicional de uma metafísica orientada para objetos, se A e B 

ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo, então disto conclui-se que A=B, ou, 

alternativamente, se em T1 B ocupa o espaço X, então A não pode ocupar X em T1, mas 

em T1 A e B podem ocupar X e Y, e em T2 A pode ocupar X, desde que B ocupe Y. Mas 

o que se passa se o peixe em questão for um imenso predador, por exemplo, um 

surubim adulto: os peixes dos quais se alimenta ocupam o mesmo espaço ao mesmo 

tempo em que ele? Apesar de haver algo de capcioso na questão e de ela poder 

justificadamente ser respondida negativamente, com ela abre-se, desde uma 

perspectiva muito particular, o problema da individuação especificamente biológica. 

À luz dos perfis metafísicos adotados até aqui, este exemplo apresenta consideráveis 

dificuldades e chega mesmo a resistir em ser tornado inteligível em termos de objetos. 

Em uma palavra: a predação não é inteligível em termos de uma relação entre os 

objetos A e B. Mas se não se trata de ser um indivíduo qua objeto, o que significa ser 

biologicamente individual? O conceito que captura o perfil metafísico de entes deste 

tipo de modo a articular inteligivelmente as suas condições específicas de individuação 

e seus respectivos critérios de identidade é o conceito de processo, conforme por John 

Dupré. 

Naturalmente, considerar um determinado ente à luz do perfil metafísico de 

processo acarreta uma série de consequências. Por exemplo, em que medida e como é 

possível estabelecer um corte que nos permita distinguir entre o começo de um e o fim 

de outro processo? Se um determinado ente é processual, então como pode durar e ser 

temporalmente estendido? Longe de oferecer respostas sistemáticas e exaustivas para 

estas questões, nestas linhas finais apenas está a nosso alcance reconhecer as 

dificuldades nas quais nos enredamos e retomar o vínculo com a pandemia e 

epidemiologia. No que diz respeito a este último ponto, na medida em que diz respeito 

aos compromissos ontológicos da epidemiologia, processos mostram-se como perfis 

metafísicos de longe preferíveis ao perfil de objetos, uma vez que vírions, vírus, 

infecções, contágios, pandemias e toda sorte de fenômenos sobre os quais a 

epidemiologia deposita sua atenção não são inteligíveis à luz ou em termos de objetos.  
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13. PENSAR O DISFORME: A FILOSOFIA ANTI-HILEMORFISTA DE 

GILLES DELEUZE 

 
 

https://doi.org/10.36592/9786587424422-13  

Felipe Fortes1 

Resumo 
Este trabalho desenvolve, a partir de uma análise do empirismo transcendental de 
Gilles Deleuze (1925-1995), uma abertura e reformulação crítica da metafísica 
ocidental no que tange à sua incapacidade de pensar como potência, o elemento de 
produção da matéria disforme. Nesse sentido, a chave da nossa leitura se concentra 
numa análise crítica do chamado hilemorfismo, um vício metafísico dualista que 
hierarquiza a forma sobre a matéria, estabelecendo um primado ontológico da forma 
como essência ou substância que deve condicionar extrinsecamente a matéria informe. 
Dois problemas seguem daí, em primeiro lugar, pensar a matéria em termos 
puramente negativos: como falta de forma, informe, acidente, impotência. Em 
segundo lugar, a matéria é entendida em uma posição de subordinação, sendo aquilo 
que deve se curvar, se resignar à uma forma transcendente, fruto de um processo de 
abstração que, no entanto, só pode nascer de um preconceito de libertar-se da 
deformidade indomável da matéria. A filosofia de Deleuze vai ser tomada por nós como 
projeto que elimina a pura forma como transcendência modeladora, reconfigurando o 
eixo do pensamento em torno de dispositivos que permitem pensar a matéria 
disforme, sendo essa, individuada em sua deformidade, um dos sentidos mais fortes 
do projeto imanentista do empirismo transcendental. Pretendemos mostrar como o 
vício hilemorfista — tomando como exemplo, nesse estudo, a filosofia transcendental 
kantiana — é insuficiente em relação à produção intrínseca da matéria, constituindo 
uma imagem moral do pensamento, substituindo essa concepção moral de matéria 
informe por um conceito positivo de uma matéria insubordinada, disforme por 
excelência, plena de potencialidades.  
Palavras-chave: empirismo transcendental; disforme, Gilles Deleuze; hilemorfismo. 

 

Introdução 

 

 Nesse artigo, tomamos como chave para entender a problemática do 

funcionamento do empirismo transcendental de Deleuze (formulado primariamente 

em Diferença e Repetição, mas ecoando em toda obra de Deleuze e Deleuze & Guattari) 

uma crítica ao hilemorfismo.  Por mais que nem sempre diretamente declarado por 

Deleuze, essa “imagem do pensamento” permanece virtualmente implícita em 

antagonismo as teses mais afirmativas de Deleuze (o que esse estudo busca 

demonstrar). O problema do hilemorfismo não é um problema apenas para a filosofia 

                                                     
1 Doutorando pelo PPG Filosofia PUCRS. Bolsista integral CAPES. Email: lesubversifguy@gmail.com. 
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e a metafísica, mas vemos seus desdobramentos cruzarem também o pensamento 

sobre as artes, assim como as ciências e a política, sendo um dos pressupostos mais 

recorrentes do pensamento metafísico, uma espécie de vício inerente ao pensamento 

geral. O que é o hilemorfismo? Ou mais precisamente, quais problemas a posição 

hilemorfista traz consigo ao ser posta como uma lógica condicionante do pensamento?  

 O hilemorfismo clássico é oriundo do aristotelismo, a tese de Aristóteles é de 

que o ser (ousia) é composto de matéria (hýle) e forma (morphé), sendo que a forma 

produz ou condiciona a matéria. Nossa escolha pelo hilemorfismo, nos permite, então, 

acessar o empirismo transcendental de Deleuze pela via da crítica das formas quando 

estas são pensadas separadas de alguma materialidade, ou mesmo condicionando a 

matéria em um movimento de transcendência. No entanto, não mobilizamos o 

hilemorfismo clássico nesse estudo, e preferimos focar nossa argumentação contra o 

hilemorfismo moderno, em seus desdobramentos da “maioridade”, ou seja, 

principalmente, no advento da filosofia crítica kantiana dado que, em nossa 

interpretação, é menos Aristóteles do que Kant que conseguiu enraizar no inconsciente 

o domínio do hilemorfismo, colonizando o inconsciente de uma maneira muito sutil, 

fundamentando o hilemorfismo sem nem precisar chamá-lo como tal (depois de Kant, 

apenas “crítica” basta). O ponto nevrálgico da posição hilemorfista que o empirismo 

transcendental dinamita é a posição que separa o par matéria e forma, e a suposição 

implícita dessa tese na qual a matéria empírica não possui, por si mesma, uma forma. 

Essa posição dos “adversários” deleuzeanos é implícita, pois quase nunca é 

efetivamente declarada. Se a matéria não possui uma forma, então a forma deve descer 

(ou subir, dependendo da imagem do pensamento) de algum outro lugar, uma outra 

dimensão ou plano e ser imposta à matéria, doando-lhe estrutura, como por exemplo, 

a identidade. Tomamos, nesse estudo, como via comparativa e crítica, o pensamento 

kantiano, para fins de explicitar melhor as teses de Deleuze, alertando, no entanto, que 

muitas vias diferentes são possíveis. 

 

1. O Hilemorfismo kantiano 

  

As principais consequências da “revolução copernicana” de Kant e a instauração 

do “novo conceito” de transcendental por ele proposto, afirmam o movimento 

hilemórfico pelo qual as condições de formação dos objetos para nossa subjetividade, 
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as “categorias” estruturantes do “aparecer” do campo empírico são, estritamente, as 

mesmas condições do conhecimento desses objetos. Sendo assim, conhecemos o 

mundo de uma determinada forma, pois essa forma é dada necessariamente e 

universalmente a partir dessa estrutura prévia, “condições” que Kant denomina de 

transcendentais e que, diferentemente de categorias externas ou transcendentes ao 

mundo (que na perspectiva de Kant, compõem as metafísicas pré-críticas), são 

imanentes ao próprio sujeito: não o sujeito empírico, obviamente, mas o sujeito 

transcendental, aquele que precede a constituição do primeiro, isto é, organizando o 

conteúdo (organização formal da matéria empírica) experimentado empiricamente 

pelo sujeito de carne-osso. Kant, através de um maquinário conceitual, busca reverter 

a relação entre sujeito e mundo, tornando o mundo — como ele se apresenta para nós 

— um efeito das formas de nossa cognição, passando de uma concepção estruturada 

de consciência ou sujeito para o papel formalizante e constituinte do sujeito que doa 

ao mundo suas formas — o mundo fenomênico todo é a matéria informe que deve se 

submeter às formas transcendentais do sujeito. 

 A astúcia de Kant estaria justamente em conseguir efetivar, para dentro do 

sujeito, esse plano de pureza do hilemorfismo e, a partir dele, reestruturar a 

possibilidade de um sujeito cognoscente soberano emergir sobre o caos das fraturas ao 

qual o sujeito empírico é mixado. Esse “sujeito transcendental” tem entre seus poderes 

o de condicionar o formato como o mundo se apresenta às nossas experiências, 

consequentemente, determinando as experiências do “sujeito empírico”. Nas forjas do 

idealismo transcendental de Kant está essa submissão do empírico ao transcendental, 

visto que o mundo empírico não pode fornecer a “necessidade e a universalidade” das 

leis que a ciência moderna “exigia” para a própria filosofia, sendo elas, então, 

“descobertas” no transcendental inerente ao sujeito. Implícito nessa imagem moderna 

de “maioridade” do hilemorfismo legislador está, no entanto, uma velha imagem 

preconceituosa sobre as potências da matéria, que nos remete as origens mais arcaicas 

do hilemorfismo, ligando o hilemorfismo da menoridade grega à maioridade do 

hilemorfismo como crítica: a matéria é pensada em termos puramente negativos, como 

falta de forma, informe, acidente, impotência, assim como é entendida em uma posição 

de subordinação, sendo aquilo que deve se curvar, se resignar à uma forma que a 

transcenda, mesmo que, no caso de Kant, essa matéria seja imanente ao sujeito, não 
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mais de outro mundo, mas o mundo em que o Demiurgo de Platão é tornado Hefesto, 

deus entre os mortais, o próprio sujeito. 

 Deleuze afirma que “Kant foi quem descobriu o prodigioso domínio do 

transcendental [...] análogo de um grande explorador; não um outro mundo, mas 

montanha ou subterrâneo deste mundo” (DELEUZE, 2006 [1968], p. 197), ao mesmo 

tempo, podemos afirmar, através dos próprios desenvolvimentos e critérios de 

Deleuze, que Kant pertence à categoria dos exploradores que vacilam, que dão um 

passo atrás ante o abismo: sua tentativa de formalização do transcendental é a 

tentativa paranoica de construir uma barricada como maquinário conceitual que evite 

a enchente material, mais do que uma exploração ou mergulho nessa mesma matéria 

abissal. Os herdeiros de Kant, invariavelmente, parecem ter condicionado o 

transcendental à alguma forma de sujeito, consciência ou subjetividade, indícios de 

que o inconsciente dos modernos foi colonizado pelo maquinário hilemorfista de Kant: 

se Kant definiu o seu campo transcendental na forma de um “sujeito”, alguns de seus 

sucessores o definiram na forma de uma consciência ou de um eu, como em Husserl e 

Sartre, por exemplo, daí a necessidade de uma ruptura total com a fenomenologia, 

herdeira de Kant, pois se mantêm nessas filosofias um primado da forma da 

consciência (ou ego, eu, sujeito, etc.) como modelo condicionante do campo 

transcendental ou “plano de imanência”, que determina, por sua vez, o campo 

empírico: 

A partir de [...] Kant e Husserl, [...] torna possível tratar o plano de imanência 

como um campo de consciência. É que a imanência é suposta ser imanente a uma 

consciência pura, a um sujeito pensante. Esse sujeito, Kant o nomeará 

transcendental e não transcendente, precisamente porque é o sujeito do campo de 

imanência de toda experiência possível, ao qual nada escapa, o exterior bem como 

o interior. Kant recusa todo uso transcendente da síntese, mas remete a imanência 

ao sujeito da síntese, como unidade, unidade subjetiva (DELEUZE & GUATTARI, 

1992 [1991] p. 57-58). 

 

Em outras palavras: do campo empírico, em um processo de abstração, se extraí 

uma pura forma de uma matéria,  — a forma da consciência, do sujeito, do eu, do ego, 

etc. — que vai ser levada como modelo formalizante (purificada, por tanto, da matéria) 

e condicionante do campo transcendental, através do procedimento que Deleuze 

denomina simplesmente de “decalque” do empírico, quer dizer: temos a matéria 
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formada, ou o par matéria-forma, empíricos, e o campo transcendental vai ser 

modelado, não por uma abstração da matéria-forma (o que espelharia exatamente o 

empírico no transcendental em um processo absurdo) mas em uma abstração da 

forma, separada, então, da matéria e levada ao campo transcendental que, ainda e, 

fundamentalmente, não é modelado por meio de uma forma qualquer, mas pelas 

formas da consciência e sujeito, que são extraídas do sujeito empírico. Deleuze e 

Guattari, nessa passagem, mostram como o campo transcendental, na herança 

kantiana, está atado às estruturas empíricas da consciência, tornando todo o projeto 

transcendental ambíguo (ainda mais porque a forma é extraída em um primeiro 

momento, apenas para retornar “depois”, doando “forma” ao empírico, que, no 

entanto, sempre foi devidamente formado...), constituído à imagem e semelhança do 

que ele deveria condicionar ou “fundar”, em um movimento absurdo e idealista: 

 

O que aparecia já tão claramente em Kant vale também para Husserl: a impotência 

desta filosofia em romper com a forma [...] que dizer então, de uma filosofia que 

sente muito bem que não seria filosofia senão rompesse ao menos provisoriamente 

com os conteúdos particulares e as modalidades da doxa, mas que dela conserva o 

essencial, isto é: a forma, e que se contenta com elevar ao transcendental um 

exercício apenas empírico [...] no posicionamento de um sujeito transcendental 

que conserva a forma da pessoa, da consciência pessoal e da identidade subjetiva 

e que se contenta em decalcar o transcendental a partir dos caracteres do empírico 

(DELEUZE, 2015 [1969], p. 100-101). 

 

 Para Deleuze, uma filosofia transcendental verdadeiramente crítica de seus 

próprios pressupostos, não pode vincular o transcendental a partir de uma imagem 

decalcada do campo empírico que ela pretende organizar, fundar etc. A razão do veto 

de Deleuze é precisa: Deleuze vê, no transcendental, não um plano originário das 

formas, que já estão sempre no empírico em relação com suas próprias matérias, mas 

a possibilidade de, a partir de uma ruptura total com o próprio hilemorfismo, mesmo 

que para isso tenha que destituir a filosofia crítica de Kant do trono, conceitualizar 

uma espécie de razão ou causa produtiva imanente ao mundo, em que o empírico e o 

transcendental se determinam mutuamente, sem que um aja como o demiurgo do 

outro. A exigência de Deleuze de que o campo transcendental não possua uma forma 

extraída do empírico tem consequências não apenas epistemológicas, mas produtivas 
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ou genéticas: se em Kant, o transcendental é instaurado como campo do necessário e 

do universal, concernente a determinação de toda experiência possível e a 

determinação de toda possibilidade do conhecimento em si, organizada tanto pelas 

formas da sensibilidade (espaço e tempo) como das categorias mentais (como a 

causalidade) inexistentes fora do domínio do sujeito transcendental, em Deleuze, o 

transcendental vai ser pensado como um plano produtivo, composto pelas forças 

imanentes da matéria empírica, não outro mundo, mas esse mesmo mundo em sua 

dimensão pré-individualizada, ou seja, potencial: “o campo transcendental real é feito 

dessa topologia [...] destas singularidades nômades, impessoais e pré-individuais” 

(DELEUZE, 2009 [1969] p. 123). Sendo assim, o transcendental corresponde 

complementarmente ao problema da emergência e da individuação do empírico, isso 

é, como uma condição de produção da “experiência real” e plano de emergência da 

matéria-forma. Não como um plano formal que um demiurgo insere na matéria sem 

forma — a guinada metafísica à epistemologia em Kant — pelo qual o sujeito doa forma 

ao mundo: “ [...] a forma de todos os fenômenos pode achar-se dada no espírito antes 

de toda percepção real, e consequentemente, ‘a priori’” (KANT, 2001 [1781] p. 34), 

mas, como plano ou dimensão pré-subjetiva ou pré-individual disforme, que 

corresponde, na matéria-forma, à suas forças do disforme, ou seja, às potências da 

produção e da relação, de afetar e ser afetado. Um “princípio transcendental”, então, 

que na realidade não é um princípio, mas um meio: 

 

Princípio transcendental, como princípio plástico, anárquico e nômade, 

contemporâneo do processo de individuação, e que não é apenas capaz de dissolver 

e destruir os indivíduos quanto de constituí-los temporalmente: modalidades 

intrínsecas do ser, passando de um ‘indivíduo’ a outro, circulando e comunicando 

sob as formas e as matérias (DELEUZE, 2006 [1968], p. 71). 

 

 Se Deleuze associa a tarefa da filosofia transcendental futura ao problema da 

produção e a uma filosofia materialista, como visto, por exemplo, no Anti-Édipo, é 

muito em razão da insuficiência das filosofias transcendentais em explicar o processo 

de produção, não apenas da consciência e subjetividade quando as filosofias 

transcendentais relacionam o transcendental ao condicionamento extrínseco,  por 

exemplo, mas também do devir geral de toda matéria-forma, ao qual o sujeito é, 

apenas, uma das variáveis da substância material do real.  
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2. Pensando o disforme 

 

 A partir dos dispositivos críticos de Deleuze, tomamos a relação entre o artesão 

e a argila e o processo de modificação do barro para um bloco de tijolos, como exemplo 

comum do inconsciente colonizado pelo hilemorfismo: se acredita que o barro, a lama, 

o lodo etc, não possuem uma forma intrínseca em si mesmo, sendo, então, informe: a 

forma deve ser imposta e doada extrinsecamente, em primeiro lugar, pela ideia do 

artesão imaginando uma forma possível para a argila, e em segundo lugar, através do 

trabalho de mimese do agente ou artesão que copia a forma ideal e a impõe na argila 

pelo seu trabalho manual técnico, em uma relação na qual: “[...] toda a matéria é 

colocada no lado do conteúdo, enquanto toda forma passa para o lado da expressão 

[...]” (DELEUZE & GUATTARI, 1997 [1980], p. 38). O problema é que a argila, a lama, 

o barro, possuem uma forma desde o início do processo e são, como coloca Deleuze, 

um material, ou uma matéria devidamente já formada, por mais que essa matéria seja 

disforme, isto é, uma matéria-forma em devir.  

 A forma do barro e da argila é, de fato, uma forma complexa ou, usando um 

termo central para Deleuze, é uma forma problemática (problemática para a 

representação e cognição), e o problema, corresponde aqui, a uma das esferas de 

atuação do disforme. É apenas em um preconceito metafísico que o barro parece ser 

sem forma. A relação em jogo é menos uma questão de uma forma imposta de fora em 

uma matéria informe, do que um complexo jogo de tensão entre estruturas 

materialmente formadas em uma interação, produzindo uma nova forma-matéria; ou 

como Deleuze afirma com Guattari, em uma tentativa de substituição do termo: “[...] 

a relação estática forma-matéria tende a se esfumaçar em favor de uma relação 

dinâmica material-forças” (DELEUZE & GUATTARI, 1997 [1980], p. 30). Em outros 

termos, a forma não é um princípio ativo e superior que engendra a matéria passiva 

por sua força inerente. A relação é complexa, e é impossível determinar uma simples 

passividade à matéria, que é disforme em sua mais alta potência. Há simultaneidade 

de atividade-passividade, resistência e tensão contínuas envolvendo todos esses 

processos dinâmicos e devidamente materiais. Por esse ângulo, a matéria disforme não 

possui apenas uma forma em devir, mas forças e potenciais intrínsecos a serem 

ativados ao entrarem em um conjunto de relações produtivas, o que liga o empírico e 

o transcendental, em uma circuitaria de retro-alimentação positiva.  
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 Em um dos exemplos que aparece vez que outra em sua obra, bastante análogo 

ao do artesão e a argila, Deleuze problematiza a relação entre o marceneiro e a madeira, 

buscando estabelecer que o que está em jogo é menos uma relação de exterioridade da 

forma imposta pelo marceneiro (força ativa) na madeira (informe e passiva) do que 

uma relação de devir, pelo qual a madeira, como material já devidamente formado, é 

transformada em algum outro “objeto” por meio de uma relação dinâmica entre 

diferentes forças produtivas (DELEUZE, 2003 [1964], p. 4). Temos uma relação onde 

o marceneiro não doa uma forma a madeira sem que, ele mesmo, perca sua antiga 

forma (dinamismo do material) e adquira outra no processo: “o bom marceneiro é, em 

potência, madeira” (DELEUZE, & GUATTARI, 1992, [1991] p. 9). Nesse sentido, temos 

uma inversão no pensamento hilemorfista que qualifica um devir-outro: um devir é no 

mínimo duplo, pois o marceneiro (ele mesmo um dinamismo material-forças que 

implica em uma matéria-forma fluída) deve perder ou estar disposto a modificar sua 

forma, enquanto, por sua vez, a madeira não é um bloco de matéria passiva, mas traz 

problemas por sua deformidade, resistindo ao molde do marceneiro, e tendo a 

possibilidade de subverter o “modelo original” imaginado pelo marceneiro.  

 Para Deleuze, o madeireiro precisa “devir madeira” (DELEUZE & GUATTARI, 

1992 [1991], p. 9), assim sendo, ele precisa entrar em uma relação de transformação 

mútua com a madeira, aprender as “singularidades” e os pontos notáveis da matéria-

forma que ele está entrando em contato (abrindo então, o contato direto entre o 

empírico-atual e o campo transcendental-potencial). Para Deleuze, a estrutura 

empírica ou forma de um material é imanente e a matéria é permeada por 

singularidades e potencialidades que permitem que esse material entre em novas 

composições de produção e relação (as singularidades são transcendentais, mas se 

atualizam no empírico, e são, elas mesmas, determinadas pelo empírico que ela 

também determina, formando esse movimento de retroalimentação e determinação 

mútua). A matéria nunca é sem forma, mas é sempre disforme, sempre passível de 

entrar em novos devires através dos encontros que ela passa. Essa “passividade”, no 

entanto, é sua própria potência de transformação. A exigência de que a matéria tenha 

ou adquira uma forma fixa é uma das raízes hereditárias do hilemorfismo (ou seu 

irmão mais velho, essencialismo) no qual as formas são, por sua suposta pureza e 

fixidez, algo mais elevado, mais perfeito, mais verdadeiro do que a matéria sob a qual 

aforma, abençoadamente, doa sua forma e unidade. A matéria, então, no 
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hilemorfismo, é pensada como uma “pura matéria” equivalente ao puro caos, o “objeto 

indeterminado de uma intuição empírica” (KANT, 2001 [1781] p. 61). E dado que do 

caos não se pode originar algo como uma pura forma, essa forma deve vir de outro 

lugar, o que alimenta, por sua vez, o círculo do hilemorfismo, que gira sempre no 

mesmo não-lugar. Em Kant, o demiurgo não é mais um Deus benevolente, mas é o 

próprio sujeito transcendental que doa forma ao pedaços e fragmentos caóides do 

plano sensível e empírico, com a sensibilidade e intuições, devidamente separados por 

Kant do plano dos conceitos e categorias do entendimento, o que torna o seu 

hilemorfismo muito mais sofisticado, duplicado ainda em camadas, e muito mais 

enraizado no inconsciente moderno.    

 No tocante, ainda, ao problema da produção, ela não pode ser puramente 

formal, nem puramente material, mas deve agir no milieu da matéria-forma e suas 

forças, um procedimento que explique a gênese produtiva em seu processo real: um 

puro (puro de toda forma decalcada da matéria, ou uma forma fantasmagórica 

meramente abstrata) e contínuo devir, possibilitando alcançarmos o processo por ele 

mesmo, um processo contínuo de formalização e desformalização da matéria-forma 

em direção ao material formado e suas novas configurações de forças e potências. Daí 

a substituição estática do par matéria-forma pelo conjunto material-forças que, no 

entanto, implica ainda que o material é composto de uma forma-matéria. Não se trata, 

então, de pensar em uma forma simplesmente (im)possível, nem em uma matéria que 

da mesma maneira poderia possivelmente se redimir de seu aparente informalismo e 

atingir a redenção no encontro de sua forma superior.  

 Acreditamos que, quando Deleuze sinteticamente define o empirismo 

transcendental com a definição que: “as condições da experiência são as condições da 

experiência real” (DELEUZE, 2018 [1982], p. 90), ele mergulha especificamente nessa 

problemática e nos dá condições de reformular e atingir as gêneses produtivas, assim 

como todo tipo de mutações que constituem o campo da experiência empírico-

transcendental. Variações, transições, processos, passagens, é toda uma linguagem 

conceitual referente ao problema da produção do disforme que Deleuze utiliza em sua 

obra. Por experiência, temos um sentido bem preciso: uma experiência é mais um 

processo pelo qual as coisas emergem e se modificam em relação entre elas e consigo 

mesma, do que um fenômeno particular de um sujeito ou entidade que se acrescenta a 

algo pronto; é menos “minha experiência” do que os processos genéticos, produtivos e 
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constitutivos do real. É menos um estado particular, um “dado” do que a variação ou 

“passagem” de um estado particular para outro. Em seu último texto publicado em 

vida, quando o empirismo transcendental é retomado e discutido, é novamente pela 

perspectiva do devir, da variação e da potência do disforme que ele é mobilizado: 

 

Há qualquer coisa de selvagem e de potente num tal empirismo transcendental. 

Não é certamente o elemento da sensação (empirismo simples), pois a sensação 

não é mais que um corte na corrente de consciência absoluta. É sobretudo, por 

mais próximas que sejam duas sensações, a passagem de uma a outra como devir, 

como aumento ou diminuição de potência (quantidade virtual) (DELEUZE, 2016 

[1995], p. 407). 

 

Para Deleuze, a ideia de uma pura forma, isto é, uma forma perfeita (ou mesmo 

as formas vazias de conteúdo como em Kant) separada de uma matéria informe é uma 

ilusão do pensamento. Não só Deleuze, também Bergson, vão determinar uma maneira 

de alcançar ou tornar pensável o estado absoluto do “puro devir”, isto é, o processo 

pelo qual a matéria-forma empírica, ou o material-forças disforme, se modificam, se 

“atualizam”. Esse processo de contínuo devir é análogo ao problema das gêneses e uma 

“gênese” é menos um espontaneísmo, criacionismo ou ruptura ex nihillo do que um 

processo contínuo de variação pelo qual um determinado bloco de material-forças se 

modifica. Um acontecimento é menos uma ruptura abrupta do que uma constante em 

variação, como um gráfico com suas curvas e pontos de inflexão. O argumento 

transcendental deleuzeano será todo constituído fornecendo o princípio genético 

produtivo pelo qual o empírico (constituído sempre por blocos infinitos de material-

forças) entram em transformação. O campo transcendental será, então, o 

correspondente de um campo virtual de puro devir, um campo pré-individual 

engendrando o processo de atualização ou transformação dinâmico da matéria-forma, 

termo tornado inadequado daqui em diante, pois como colocam Deleuze e Guattari, o 

elemento da disparação que põe em variação a matéria corresponde a um esquema 

diferente do hilemórfico: “o esquema hilemórfico está baseado numa forma invariável 

das variáveis, numa matéria variável do invariante. Porém o díspar [...] remete mais 

ao par material-forças do que ao par matéria-forma” (DELEUZE & GUATTARI, 1997 

[1980], p. 38). O empirismo transcendental é um materialismo:  “uma proliferação 

material que não faz senão uma dissolução da forma [...] sendo ao mesmo tempo 
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acompanhada de um desenvolvimento contínuo da forma” (DELEUZE & GUATTARI, 

1997 [1980], p. 52), variação essa que, correspondente à uma “matéria anônima”, uma 

matéria intensiva, substrato ou potencial de forças da matéria-empírica: “plano de 

consistência povoado por uma matéria anônima, parcelas infinitas de uma matéria 

impalpável que entram em conexões variáveis” (DELEUZE & GUATTARI, 1997 

[1980], p. 43). É um puro devir, ou se preferirmos manter os velhos termos, uma 

matéria que tem no devir, sua “forma”.  

 O empirismo de Deleuze pode ser considerado, em conjunto com Guattari, um 

“materialismo transcendental” pois é o mesmo conceito de “matéria intensiva” que 

opera essa função, pelo menos desde Diferença e Repetição, como mostra, por 

exemplo, Lapoujade (LAPOUJADE, 2015 [2014] p. 100-101). O empirismo 

transcendental já é devidamente um materialismo, se entendemos por materialismo, 

uma tese que supõe que todo os processos que constituem a realidade são materiais. O 

que põe em jogo e distancia o pensamento de Deleuze de outros materialismos, é seu 

apelo a um conceito mais amplo de matéria, que chamamos aqui de matéria intensiva 

ou mesmo, transcendental. É necessário, então, como coloca Deleuze, uma 

“modulação” operando na matéria formada disforme. A partir dessa perspectiva: “o 

objeto é reportado não mais a um molde espacial, isto é, a uma relação forma-matéria, 

mas a uma modulação temporal que implica tanto a inserção da matéria em uma 

variação contínua como um desenvolvimento contínuo da forma” (DELEUZE, 2012 

[1988], p. 39). São os devires, os acontecimentos, os processos que são genéticos, são 

eles que produzem as diversas matérias. Não é como se existissem dois tipos de 

matéria, uma em um devir contínuo, e outra com devires limitados. Mas a matéria 

intensiva do puro devir que é pensada como aquilo que preenche o transcendental ou 

“plano de consistência”, é o campo de produção molecular, o campo potencial pelo qual 

o empírico se constitui, pelo qual a matéria intensiva se atualiza e passa a ser um 

material: “ela não é o espaço e nem está no espaço, é matéria que ocupará o espaço em 

tal ou qual grau [...], é a matéria intensa e não formada” (DELEUZE & GUATTARI, 

1996 [1980], p. 16). O empírico não apenas se relaciona diretamente com o 

transcendental, mas os dois se determinam. Através do empírico, exploramos o 

transcendental, isto é, atualizamos uma série de virtualidades e potências que 

correspondem à matéria intensiva do virtual e, a partir desse processo de 
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experimentação, modificamos nosso campo empírico que, por sua vez, virtualiza ou 

põe a própria matéria intensiva das singularidades nômades em variação.  

 

Conclusão 

 

 Dado esse panorama, a tese hilemorfista que afirma que a forma determina a 

matéria e esgota todos os processos que compõem o real, não é suficiente para alcançar 

a gênese ou devir das próprias formas-matérias e, mostra-se insuficiente para pensar 

a gênese do real. Dentro do hilemorfismo, conseguimos pensar em gêneses materiais 

que, no entanto, são gêneses puramente formais ou abstratas. Mas as gêneses 

produtivas são intensivas, elas operam ou se atualizam no “meio” das formas-

matérias em um processo pelo qual a matéria-forma modifica-se, sendo assim, é por 

isso que Deleuze prefere, como vimos, o termo material-forças por privilegiar o 

dinamismo do disforme. Mas a questão chave é entender como o material-forças ou a 

matéria-forma empíricas são geradas e produzidas. Nesse entre-tempo, que não é 

puramente empírico ou puramente transcendental, e que não se dá no presente do 

tempo, mas naquilo que escapa ao próprio presente, se “resolvendo” e se atualizando 

no empírico que, no entanto, determina o próprio movimento do plano de consistência 

virtual.  
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14. AS TRÊS NOÇÕES DE BERGSON PARA A COMPREENSÃO DO 
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Resumo 
O estudo percorre as noções de inteligência, instinto e intuição apresentadas no 
segundo e terceiro capítulos d’A evolução criadora com o objetivo de compreender o 
conhecimento intuitivo em Henri Bergson. De início, apresentaremos a noção de 
inteligência. Através do contorno proposto pelo filósofo para definir essa faculdade, 
mostraremos qual tipo de conhecimento ela implica. Logo após, com a noção de 
instinto, pretendemos fazer uma distinta divisão entre inteligência e instinto, 
sinalizando que o conhecimento instintivo e o conhecimento inteligente se opõem e se 
completam. Por fim, com a devida compreensão das noções e tipos de conhecimentos 
que cada faculdade possibilita, abordaremos a relação entre elas, mostrando que o 
instinto ampliado e aprimorado pela inteligência através de um esforço metódico 
alcança para Bergson um conhecimento intuitivo, que é imediato e capaz de 
representar completamente a realidade da vida. 
Palavras-chave: Intuição; Instinto; Inteligência; evolução da vida; Bergson, H. 

 

Introdução 

 

 Henri Bergson (1859-1941) é considerado um dos grandes pensadores da 

primeira metade do século XX. Em uma época de grandes embates entre filósofos 

positivistas, idealistas e materialistas, Bergson consagrou-se em obras como Ensaios 

sobre os dados imediatos da consciência (1889), Matéria e memória (1896) e, 

sobretudo, A evolução criadora (1907).  Dado o prestígio internacional de seus escritos 

e de sua atividade docente no Collége de France, desempenhou também funções como 

diplomata nas negociações acerca da entrada dos Estados Unidos da América na 

Primeira Guerra Mundial. Seus trabalhos são utilizados como base nos 

desenvolvimentos “tanto da psicologia, das neurociências e do evolucionismo 

biológico, quanto da moral, da mística e da religião” (RIBEIRO, 2013, p. 95). Além 

disso, o núcleo do seu pensamento consiste na concepção da intuição como um método 

filosófico, a qual representa “realmente a realidade da vida” (PINTO, 2011, p. 40). 
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 Em A evolução criadora, Bergson realiza uma crítica do conhecimento em 

contraposição ao determinismo, isto é, a concepção de que o todo é “dado por 

antecipação” (BERGSON, 2005, p. 112). A partir da ideia central na existência de uma 

força imanente à vida que sempre existiu e sempre está em evolução o filósofo propõe 

que a verdadeira realidade da vida requer um modo de conhecer distinto da 

inteligência, que só compreende o imóvel e descontínuo. Esse modo de conhecer é a 

intuição. 

 A repercussão sobre o estatuto desse conhecimento intuitivo suscitou reações 

diversas. Por um lado, Gilles Deleuze argumenta que Bergson quer fazer da intuição 

um procedimento racional, “rigoroso e preciso” (DELEUZE, 2012, p. 10). Numa 

direção similar, Tarcísio Jorge Santos Pinto entende a intuição bergsoniana como “o 

verdadeiro meio de conhecimento da realidade concreta” (PINTO, 2011, p. 40), que “é 

tanto uma faculdade de conhecimento que se opõe à inteligência quanto um método 

filosófico constituído por procedimentos racionais, os quais a propiciam e 

enriquecem” (COELHO, 2001, p. 151). Por outro lado, a intuição bergsoniana foi 

compreendida por Bertrand Russell, em sua obra História da Filosofia Ocidental, 

como uma forma de irracionalismo, um exemplo admirável da “revolta contra a razão” 

(RUSSELL, 1957, p. 354). 

 A evolução criadora é composta de quatro capítulos. Na primeira parte, 

delimita-se uma teoria de vida, recusando-se a parcialidade das explicações das 

concepções mecanicistas, que “são válidas para os sistemas que nosso pensamento 

destaca artificialmente do todo” (BERGSON, 2005, p. 41), e rejeitando o finalismo, 

pois “implica que as coisas e os seres não façam mais que realizar um programa já 

traçado” (BERGSON, 2005, p. 43). No segundo capítulo, central para o presente 

estudo, Bergson reconstitui alguns caminhos da evolução dos seres vivos e apresenta 

as noções de instinto, orientada para a vida, e de inteligência, orientada para a matéria, 

sendo ambas necessárias à compreensão da evolução mesma da vida. No terceiro 

capítulo, busca-se esclarecer como a inteligência participa do fluxo vital, tendo como 

objetivo o conhecimento proporcionado pela intuição quanto ao sentido próprio da 

evolução. No quarto e último capítulo, através de um breve estudo da história dos 

sistemas, Bergson tenta mostrar que a filosofia é “o evolucionismo verdadeiro e, por 

conseguinte, o verdadeiro prolongamento da ciência” (BERGSON, 2005, p. 398). 
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 A construção do presente estudo percorre as diferentes noções apresentadas no 

segundo e no terceiro capítulos d’A evolução criadora com o intuito de compreender 

o conhecimento intuitivo. Dessa maneira, apoiando-nos na leitura bergsoniana feita 

por Bertrand Russell, iniciaremos pela noção de inteligência, que é uma das soluções 

divergentes originadas do impulso inicial comum, a força imanente que Bergson 

chama de elã vital. Logo após, com a noção de instinto, pretendemos marcar a divisão 

entre inteligência e instinto, mostrando que “há coisas que apenas a inteligência é 

capaz de procurar, mas que, por si mesma, não encontrará nunca. Essas coisas, apenas 

o instinto as encontraria; mas não as procurará nunca” (BERGSON, 2005, p. 164). Por 

fim, após a compreensão de cada noção, abordaremos o conhecimento intuitivo, um 

“instinto ampliado e aprimorado graças à presença da inteligência” (COELHO, 2001, 

p. 16) que “pode ser tão preciso quanto os mais precisos dentre os procedimentos 

científicos” (COELHO, 2001, p. 18). Visa-se assim mostrar como a intuição é o 

“instinto tornado desinteressado, consciente de si mesmo, capaz de refletir sobre seu 

objeto e de ampliá-lo indefinidamente” (BERGSON, 2005, p. 191). 

 

A noção de inteligência 

 

 Convém ressaltar três pontos necessários para compreensão das noções de 

inteligência, instinto e intuição n’A evolução criadora. Em primeiro lugar, “os insetos 

e os homens são os pontos culminantes de duas direções evolutivas” (COELHO, 2001, 

p. 9). Naqueles, desenvolveu-se o mesmo caminho do instinto e, nestes, o da 

inteligência. Portanto, as noções aqui tratadas têm como objetivo um contorno que 

possibilite distinguir inicialmente inteligência e instinto, apontando como cada uma 

dessas faculdades atua em seus respectivos representantes. O segundo ponto 

importante é que inteligência e instinto são tendências divergentes, mas que, segundo 

Bergson,  entrelaçavam-se primordialmente no chamado impulso vital (BERGSON, 

2005, p. 147). Isso nos leva ao terceiro ponto importante, que Bergson aborda no meio 

do segundo capítulo da obra: como ambas têm uma fonte comum, não é possível 

simplesmente hierarquizá-las, isto é, uma noção não é em si superior a outra, elas são 

“duas soluções divergentes, igualmente elegantes, de um único e mesmo problema” 

(BERGSON, 2005, p. 155).  
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 Ressalte-se que a noção de inteligência não deve ser vista como algo 

rigidamente definido. Por um lado, o filósofo confessa que a sua definição é um 

contorno do significado de inteligência. Por outro lado, o “desenho esquemático” 

(BERGSON, 2005, p. 148) proposto é visto como a maneira mais adequada de abordar 

uma tendência que sempre está se desenvolvendo, que compartilha de uma origem 

comum com outras tendências e que nunca será encontrada sozinha. Essa proposta, 

acredita Bergson, pode “definir [...] na inteligência aquilo que esta tem de inteligente” 

(BERGSON, 2005, p. 148). Além disso, mesmo o contorno da inteligência proposto 

por Bergson não pode ser rígido demais. Nesse sentido, admite-se que sempre se 

“poderá, depois, tornar as formas mais esfumadas, corrigir o que o desenho teria de 

excessivamente geométrico” (BERGSON, 2005, p. 149). 

 Se Bergson nos propõe menos uma definição do que um contorno para a 

inteligência, como então é este “contorno”? A inteligência “é a faculdade de fabricar e 

de empregar instrumentos inorganizados” (BERGSON, 2005, p. 152). A inteligência é 

a tendência de fabricar instrumentos artificiais sempre imperfeitos e flexíveis. Essa 

matéria artificial, chamada de inorganizada por Bergson, pode “assumir uma forma 

qualquer, servir para todo e qualquer uso, tirar o ser vivo de toda nova dificuldade que 

surge e conferir-lhe um número ilimitado de poderes” (BERGSON, 2005, p. 153). 

Dessa maneira, um ser inteligente pode, além de passar pelos desafios que aparecem, 

usar instrumentos e suprir sua insuficiência, superando a si mesmo. 

 Bertrand Russell, em sua História da Filosofia Ocidental, critica a filosofia de 

Bergson, classificando-a como uma descrição imaginativa do mundo, semelhante a um 

“esforço poético” (RUSSELL, 1957, p. 375). No âmbito da inteligência, Russell 

argumenta que o filósofo francês vê esta faculdade como o “infortúnio do homem” 

(RUSSELL, 1957, p. 357). Para abordarmos essa compreensão da filosofia da 

inteligência bergsoniana é importante saber que Russell considerava Bergson um 

grande visualizador. Talvez esse seja um dos motivos que o levou a vincular a filosofia 

do pensador francês a um esforço poético. Com a noção de inteligência, através de 

inúmeras descrições do campo da biologia, a exemplo da comparação entra as 

atividades inteligentes nos vertebrados em contraposição ao polimorfismo das 

sociedades das abelhas e vespas, Bergson recorre com frequência a imagens e 

metáforas. Porém, para Bergson, a inteligência não é vista, como julga Russell, como 

a desgraça dos homens. Pelo contrário, a inteligência é parte importante e constituinte 



 

 
 
 

Thiago Astun Cirino | 179 

 

de um tipo específico de conhecimento. No entanto, quanto ao conhecimento mesmo 

da evolução da vida, a inteligência, que se ocupa com a ação do indivíduo sobre a 

matéria, seria inapropriada, e justamente isso suscita a noção de um conhecimento 

intuitivo.  

 Russell avalia também a concepção bergsoniana da inteligência como a 

“faculdade de ver as coisas separadas uma das outras” (RUSSELL, 1957, p. 357). Em 

primeiro lugar, a inteligência para Bergson é uma faculdade inata do homem que tem 

a capacidade de “estabelecer relações e essa tendência implica o conhecimento natural 

de certas relações muito gerais” (BERGSON, 2005, p. 163). Isso possibilita “variar 

indefinidamente” (BERGSON, 2005, p. 151) a fabricação dos objetos artificiais. Em 

segundo lugar, o conhecimento inato proporcionado pela faculdade da inteligência  

não se refere a nenhum objeto, mas busca “conclusões quando se possuem premissas 

e ir daquilo que se aprendeu para aquilo que se ignora” (BERGSON, 2005, p. 162). 

Nesse sentido, a inteligência implica um conhecimento das relações “do atributo com 

o sujeito” (BERGSON, 2005, p. 160). A exemplo da criança que acaba de nascer e 

nunca presenciou nenhuma relação entre objeto e propriedade determinados, no dia 

em que “aplicarem na sua frente uma propriedade a um objeto, [...], compreenderá 

imediatamente o que isso quer dizer” (BERGSON, 2005, p. 160). Portanto, ao invés de 

buscar “ver coisas”, ainda mais “separadas”, a inteligência para Bergson caracteriza 

“tanto a tendência a estabelecer relações quanto o conhecimento de certas relações 

muito gerais as quais estão implicadas naquela tendência” (COELHO, 2001, p. 12). 

 O conjunto dessas relações estabelecidas para a construção de um 

“conhecimento sistemático” (BERGSON, 2005, p. 161) remete, portanto, a relações 

ditas “formais” . Por ser formal, o conhecimento inteligente não se limita a nenhum 

objeto em específico. A forma, por ser vazia de conteúdo, “pode à vontade ser 

preenchida sucessivamente por um número indefinido de coisas, mesmo por aquelas 

que nada servem” (BERGSON, 2005, p. 164). A inteligência permite um conhecimento 

formal que não se limita a utilidade, “ainda que seja em vista da utilidade prática que 

faça a sua aparição no mundo. Se é assim, entende-se porque, já nesta maneira de 

relacionar os objetos, “um ser inteligente traz consigo os meios necessários para 

superar-se a si mesmo” (BERGSON, 2005, p. 164). 

 E qual é esse meio adaptado à inteligência? Bergson assume o ponto de vista do 

senso comum para responder a esta pergunta e apresentar alguns “traços essenciais da 
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inteligência humana” (BERGSON, 2005, p. 170). Assim, partindo da tendência em 

fabricar instrumentos artificiais, vê que a inteligência “se sente à vontade [...] sobre a 

matéria bruta, em particular sobre sólidos” (BERGSON, 2005, p. 167) que ela irá 

transformar. A inteligência “aspira fazer com que a matéria atue sobre a matéria” 

(COELHO, 2001, p. 10), lidando com a vida através de continuidades e 

descontinuidades, como uma certa fragmentação da realidade que permita usar a 

matéria. Esta faculdade trata cada objeto como uma unidade pelo menos 

“provisoriamente definitiva” (BERGSON, 2005, p. 167). Dessa forma, seu 

conhecimento, além de ter “por objeto principal o sólido inorganizado”, busca “talhar 

em uma matéria a forma de um objeto” (BERGSON, 2005, p. 169). 

 Além disso, a inteligência também substitui o movimento por um esquema de 

“imobilidades justapostas” (BERGSON, 2005, p. 169). Assim, a partir de 

representações estáveis e imutáveis, a inteligência busca ao mesmo tempo uma teoria 

que alcance uma figuração que se desvia da mobilidade do movimento. Estas teorias 

são abarcadas pela ciência positiva, que trabalha com sistemas fechados e recortados 

na matéria. Por não se preocupar com o devir, a ciência positiva, via de regra, busca 

um conhecimento eficaz e útil ao homem, que recorta a realidade em partes. 

 Estas características da inteligência mostram que ela é insuficiente para 

representar o devir do elã vital. Como busca criar teorias cada vez mais abstratas, a 

inteligência muitas vezes tenta dar conta além do seu domínio natural, a matéria bruta. 

Sua ciência “aplica formas que são justamente as da matéria inorganizada” 

(BERGSON, 2005, p. 174) para explicar as matérias do mundo organizado, natural. 

Assim, “exige que consideremos toda forma atual das coisas, mesmo das naturais, 

como artificial e provisória” (BERGSON, 2005, p. 170), propondo que toda matéria 

possa ser decomposta e reconstruída como desejarmos. Utiliza então de elementos 

“heterogêneos que se justapõem, exteriores uns aos outros” (BERGSON, 2005, p. 176) 

para compor a mobilidade da evolução, “a continuidade de uma mudança que seria 

pura mobilidade” (BERGSON, 2005, p. 176). Contudo, estes processos que visam 

reconstituir a mobilidade do devir por meio de componentes imutáveis não admitem 

o imprevisível da evolução eternamente criadora.  

 Resumindo, o contorno proposto para a noção de inteligência é de que essa 

faculdade permite conhecer as relações entre as coisas, a forma, que a possibilita 

“decompor segundo uma lei e recompor em um sistema qualquer” (BERGSON, 2005, 
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p. 170). É a faculdade que endereça uma coisa à outra coisa, mas permanece como que 

fora dessas delas. Se voltássemos suficientemente longe no passado do fluxo da vida, 

conjectura Bergson, encontraríamos a inteligência completamente interpenetrada em 

outras tendências. Ao se desenvolver, a inteligência se divergiu e possibilitou o 

conhecimento formal da matéria, “a faculdade dos conceitos” (COELHO, 2001, p. 16) 

que funciona, como afirma Jonas Gonçalves Coelho, semelhante a “gavetas ou roupas 

feitas, que escolhemos para colocar no novo objeto” (COELHO, 2001, p. 16). Porém, 

apesar das roupas servirem em vários objetos, elas são incapazes de falar algo da coisa 

que reveste. O caminho evolutivo da inteligência mostrou uma ciência insuficiente 

para representar o interior da vida, “a mobilidade real, a compenetração recíproca” 

(BERGSON, 2005, p. 175). Seu conhecimento, que é “tão hábil na manipulação do 

inerte” (BERGSON, 2005, p. 179)  acontece somente no “descontínuo, no imóvel” 

(BERGSON, 2005, p. 179). Já o instinto implica um outro tipo de conhecimento, que 

também é inato na medida que abarca uma “pequeníssima porção de vida” 

(BERGSON, 2005, p. 197) que a interessa e não pode “ser expresso em termos 

intelectuais” (BERGSON, 2005, p. 182). 

 É aqui que passamos para a noção de instinto n’A evolução criadora. De 

princípio, deixo claro que o texto da próxima seção segue como fio condutor um dos 

objetivos de Bergson na obra: mostrar que a inteligência e o instinto tanto se opõem 

se completam. 

 

A noção de instinto 

 

 Como é possível apresentar o instinto bergsoniano através da linguagem? Por 

um lado, a linguagem atribui certa liberdade à inteligência ao “perceber a si mesma 

como faculdade de representação geral” (COELHO, 2001, p. 14). Por outro lado, como 

a linguagem se constitui de “marcas da inteligência e da materialidade” (COELHO, 

2001, p. 15) ela é limitada e não consegue comunicar totalmente o conhecimento do 

mundo natural. Portanto, deve-se ter em mente que a explicação da noção de instinto 

é uma tentativa de trazer o contorno, proposto por Bergson, do significado dessa 

noção. Esse contorno se refere à própria natureza do instinto (BERGSON, 2005, p. 

148). 
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 O instinto é uma faculdade que se desenvolveu tendo como ponto culminante a 

ordem dos himenópteros. Contudo, características da conduta de abelhas e vespas, por 

exemplo, como “a escolha do local, do momento e dos materiais de suas construções, 

indicam a presença de lampejos de inteligência” (COELHO, 2001, p. 10). Dessa 

maneira, como diferenciar a tendência que se desenvolve pela linha de evolução do 

instinto? Originado também no início do fluxo da vida, o instinto tem a tendência de 

ser a faculdade que utiliza e constrói instrumentos organizados. Diferente da matéria 

inorganizada no qual trabalha a inteligência, o instinto se refere a instrumentos 

naturais e especializados,  semelhante a “um mecanismo inato [...] que faz parte do 

próprio corpo” (COELHO, 2001, p. 11). Apresentando uma infinita complexidade de 

detalhes como presentes nas “obras da natureza” (BERGSON, 2005, p. 152), esses 

instrumentos organizados funcionam imediatamente e perfeitamente quando 

realizam o trabalho natural. 

 Assim, o instinto implica num tipo de “conhecimento radicalmente diferente” 

(BERGSON, 2005, p. 155) da inteligência. Este conhecimento “é apenas implícito” 

(BERGSON, 2005, p. 159), percebido através de um ato, uma movimentação natural 

de algum instrumento do ser, orientado “para a inconsciência2” (BERGSON, 2005, p. 

157). Tome-se o exemplo da fêmea de um himenóptero paralisador. Um ser vivo desta 

ordem “golpeia sua vítima nos pontos precisos em que há centros nervosos de modo a 

imobilizá-la sem matá-la” (BERGSON, 2005, p. 158). Este golpe permite à fêmea 

acessar locais importantes para o desenvolvimento das larvas que nascerão. Tudo se 

passa como se a própria fêmea e as larvas soubessem todas estas coisas. Esta ilustração 

se refere ao conhecimento instintivo de abelhas e vespas que, diferente do 

conhecimento inteligente, exterioriza-se “em manobras precisas em vez de interiorizar 

em consciência3” (BERGSON, 2005, p. 159). 

 “Se o instinto é, por excelência, a faculdade de utilizar um instrumento natural 

organizado, deve envolver o conhecimento inato [...] tanto do instrumento quanto do 

objeto ao qual este se aplica” (BERGSON, 2005, p. 163). O modo de conhecer instintivo 

diz “eis o que é” (BERGSON, 2005, p. 162), permitindo um conhecimento “rico e 

                                                     
2 Bergson define a inconsciência como uma adequação do ato à representação. Na inconsciência, a ação 
real é a única ação possível. 
3 A consciência é definida pelo autor como “uma diferença aritmética entre a atividade virtual e a 
atividade real. Ela mede o afastamento entre a representação e a ação” do ser (Bergson, 2005, p. 157), 
“o que se faz e o que se poderia fazer” (Bergson, 2005, p. 194). Nesse sentido, a inteligência está 
orientada para a consciência e o instinto orientado para a inconsciência. A consciência para Bergson é 
o motor da evolução da vida. 
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pleno” (BERGSON, 2005, p. 163) de uma pequena porção, de uma coisa específica. 

Diferente do conhecimento inteligente, a faculdade do instinto implica o 

conhecimento inato sobre as coisas e não, como dito, sobre relações. 

 Bertrand Russell chama, ironicamente, a concepção bergsoniana de instinto de 

o “bom rapaz” (RUSSELL, 1957, p. 357). A leitura de Russell situa a noção de instinto 

em Bergson como superior à inteligência. Pelo contrário, o pensador francês afirma 

que existem vantagens e desvantagens nas duas faculdades. Por um lado, a inteligência 

humana é superior a faculdade do instinto, quando, “tendo elevado a fabricação à sua 

potência superior” (BERGSON, 2005, p. 153), mostra-se capaz de fabricar máquinas 

que fabricam outras máquinas. Por outro lado, o instrumento inorganizado fabricado 

pela inteligência é inferior ao instinto quando há uma necessidade imediata a ser 

satisfeita. 

 Visto toda essa discussão comparativa entre os contornos da inteligência e do 

instinto, pergunta-se: como ocorreu a distinção entre essas tendências? A distinção 

entre estas faculdades acontece na “atualização de uma virtualidade que persiste 

através de suas linhas divergentes” (DELEUZE, 2012, p. 82). Esta atualização é a 

evolução, eternamente criadora, que através de uma força interna explosiva faz a vida 

se ramificar. As ramificações que originam as tendências são vinculadas ao próprio 

movimento de diferenciação da consciência. Esta, carregada de uma enorme 

multiplicidade de virtualidades, lança a vida através da matéria, “nela se perdendo e 

reencontrando, se dividindo e reconstituindo” (BERGSON, 2005, p. 194). Dessa 

maneira, o caminho das faculdades do instinto e da inteligência mostram-se como 

diferenciações da consciência que, além de terem uma origem comum, seguem 

caminhos opostos nos quais a consciência ou cada vez mais adormece ou cada vez mais 

desperta. Tem-se assim, como vias principais, a ramificação que se desenha pelo 

desenvolvimento da pura faculdade do instinto e o progresso da pura inteligência que 

volta-se para a matéria e diz “se as condições são tais, tal será o condicionado”  

(BERGSON, 2005, p. 162). Os conhecimentos engendrados por estas duas faculdades, 

além de serem opostos e terem uma origem comum, completam-se constituindo o 

verdadeiro conhecimento da realidade.  

 Em resumo, a exemplo do pintinho que nasce através das bicadas na casca do 

ovo e da organização das abelhas que precisam da colmeia para sobreviverem, Bergson 

mostra que a faculdade do instinto coincide com um trabalho específico e organizado 
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da vida, impossível de ser explicado através dos procedimentos da ciência positiva. O 

que há de instintivo na faculdade do instinto não pode ser expresso em termos 

intelectuais, é uma espécie de simpatia, que se volta para “o interior mesmo da vida” 

(BERGSON, 2005, p. 191). O instinto é relacionado a utilização da matéria natural, 

organizada. A exemplo da “gênese do sistema nervoso da lagarta” (BERGSON, 2005, 

p. 190), que só conseguimos explicar como resultado de nervos justapostos, nada é dito 

da causa profunda, mas somente de aspectos exteriores. Nesse sentido, “se essa 

simpatia pudesse estender seu escopo e também refletir sobre si mesma, dar-nos-ia a 

chave das operações vitais” (BERGSON, 2005, p. 191). Algo semelhante parece ocorrer 

em nós, porém “excessivamente penetrado de inteligência” (BERGSON, 2005, p. 190). 

É aqui que entramos no tema da última parte do presente estudo. O fio condutor será 

o que o próprio Bergson propõe: “espremer ambas” (BERGSON, 2005, p. 193) as 

faculdades da inteligência e do instinto afim de extrair um grau mais apurado, a 

faculdade da intuição, que busca um conhecimento semelhante ao que o artista visa 

recuperar em suas obras, “o movimento simples que corre através das linhas” 

(BERGSON, 2005, p. 192) e dão significação a vida. 

 

O conhecimento intuitive 

 

 Bergson vincula a consciência4 ao fluxo da vida. A evolução da vida “se passa 

como se uma larga corrente de consciência houvesse penetrado na matéria, carregada, 

como toda consciência, de uma multiplicidade enorme de virtualidades que se 

interpenetram” (BERGSON, 2005, p. 196). Este impulso é infinitamente dividido no 

seu movimento, fazendo com que as virtualidades da consciência sigam, pela 

necessidade, um caminho duplo: seguir a corrente da vida e ao mesmo tempo se 

orientar para a matéria. Por um lado, orientada no sentido da tendência inteligente, 

“sobre a matéria que atravessava” (BERGSON, 2005, p. 197), através do “intermédio 

                                                     
4 Como já dito, a consciência mede o afastamento entre o que se faz e o que se poderia fazer. Nesse 
sentido, Bergson vincula a vida a algo semelhante a essa relação de afastamento, que é cada vez mais 
evidente quanto maior o progresso de desenvolvimento e complexidade do sistema nervoso do ser. 
Porém não é a estrutura física, o cérebro, que comanda o desempenho da consciência. Pelo contrário, a 
relação é que a consciência tem um maior número de ações possíveis quanto maior a complicação da 
estrutural cerebral. Bergson nos ilustra essa ideia ao comparar o desempenho do cérebro de um 
cachorro e de um homem após assistirem um espetáculo. O filósofo conclui que a lembrança do que 
assistiram terá ocasionado modificação semelhante no cérebro dos dois seres, porém a consciência do 
homem terá uma lembrança “inteiramente diferente do que é em uma consciência de cachorro” 
(BERGSON, 2005, p. 195). 
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da ciência que é obra sua” (BERGSON, 2005, p. 191), a vida só conseguiu ser traduzida 

em termos justapostos e rígidos. Por outro lado, pela intuição, em “seu próprio 

movimento” (BERGSON, 2005, p. 197), somos conduzidos para o interior mesmo da 

vida. No entanto, a intuição, na ordem dos himenópteros, abrange apenas uma 

pequeníssima parte da realidade, encolhendo-se em instinto, a exemplo da formação 

das asas de um inseto antes de romper seu invólucro. Contudo, ao se tornar 

desinteressada nos homens, “consciente de si mesmo, capaz de refletir sobre seu objeto 

e de ampliá-lo indefinidamente” (BERGSON, 2005, p. 191), a faculdade do instinto, 

mediada pelos mecanismos da inteligência humana, leva nossa cognição a outro nível, 

ao domínio da evolução mesma vida, o que se dá justamente com a intuição.  

 Ao se adaptar ao redor dos objetos, no seu contorno, a inteligência consegue 

ampliar sua atuação. Possibilita, além do resultado material fabricado, novas ideias e 

sentimentos, como se o efeito essencial fosse ampliar nosso horizonte e “nos alçar 

acima de nós mesmos” (BERGSON, 2005, p. 198). Tudo acontece como se o 

mecanismo da inteligência quisesse “deixar passar algo que foi detido pela matéria” 

(BERGSON, 2005, p. 198), algo além do que visa inventar. É aqui que temos a atuação 

da faculdade da intuição. Também originada no impulso inicial vital, é uma tendência 

que busca justamente instaurar, através de um método, um pensamento que siga um 

caminho culminante no que Bergson chama de “simpatia divinatória” (BERGSON, 

2005, p. 190), algo capaz de nos fazer coincidir com a coisa, um ato vivido e 

demonstrado por um automatismo dominado que liberta a consciência. 

 Se a intuição opera por meio de um método, como se sucede tal esquema? 

Deleuze comenta que “a intuição é o método do bergsonismo” (DELEUZE, 2012, p. 9). 

Apesar do nome escolhido por Bergson remeter a uma noção ambígua na História da 

filosofia, o seu método possui princípios rigorosos pelos quais o trabalho conjunto 

entre as faculdades do instinto e da inteligência na corrente da evolução da vida 

articulam-se contra convicções que tentam retratar a natureza de forma geométrica ao 

tentar envolvê-la por completo e constituir o vivo a partir do inorganizado. Além disso, 

Bergson “não pretendeu criar um sistema, para depois encaixar o mundo em seus 

contornos” (BARROSO, 2009, p. 1). Se esse fosse o caso, a sistematização poderia 

tornar complexo e não permitir a imediatidade do ato intuitivo. O esforço metódico do 

instinto aprimorado pela inteligência “não exclui uma multiplicidade qualitativa e 

virtual” (DELEUZE, 2012, p. 10), mas é simples e tem como prognostica a duração, “o 
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tempo não intelectualizado do ser” (RIBEIRO, 2013, p. 100). Nesse sentido, o objetivo 

do método da intuição é além de ser “um dos mais elaborados métodos” (DELEUZE, 

2012, p. 9) possibilitar uma precisão semelhante a ciência. 

  Segundo Deleuze, a faculdade da intuição “distingue essencialmente três 

espécies de atos” (DELEUZE, 2012, p. 10) como determinações da simplicidade do 

método: (i) esclarecer os falsos problemas gerados pela aplicação da inteligência a 

tópicos que apenas se podem pensar intuitivamente (DELEUZE, 2012, p. 11); (ii) 

estabelecer as verdadeiras diferenças de natureza pelo contraste entre o conhecimento 

inteligente e o intuitivo (DELEUZE, 2012, p. 16); (iii) formular resolver os problemas 

sobretudo em função do tempo (âmbito por excelência da intuição) do que pelo espaço 

(região mesma da inteligência) (DELEUZE, 2012, p. 25). Dessa forma, ao 

compreendermos de que maneira se passa de um ato a outro, enxergamos uma busca 

pela vivência real, encontramos o conhecimento derivado da intuição. E qual é esse 

conhecimento permitido pela faculdade da intuição? A intuição pensa a duração. Para 

ilustrar, podemos observar a dissolução de uma porção de sal na água. Através dos três 

atos propostos por Deleuze, percebe-se que o processo de dissolução do sal difere por 

natureza do que Gilles Deleuze chama de “impaciência das minhas esperas” 

(DELEUZE, 2012, p. 26). Sendo assim, notamos o problema, encontramos as reais 

diferenças de natureza e apreendemos a duração real: o conhecimento intuitivo se 

exprime através da constatação da existência de uma diferença entre a duração de 

dissolução do sal e a minha espera pelo término desse processo. 

 O método bergsoniano “se reconcilia com o imediato” (DELEUZE, 2012, p. 26). 

O modo imediato da intuição é ilustrado a partir do tipo de conhecimento que a 

duração toca. Semelhante a um mergulho no interior da verdadeira realidade, o 

conhecimento imediato intuitivo pensa algo “mais desprendido do exterior ao mesmo 

tempo que menos penetrado de intelectualidade” (BERGSON, 2005, p. 216). Contudo, 

é auxiliada nesse mergulho pela faculdade da inteligência. Nesse caminho, o instinto, 

agora no caminho da intuição, através de um profundo sentimento e consciência 

completa, compreende a intelectualidade como uma parte superada do processo. Essa 

inteligência que é capaz de reconstruir o conhecimento intuitivo sob um olhar 

inteligente, não compreende o “movimento simples que corre através das linhas” 

(BERGSON, 2005, p. 192) a qual busca o artista. Dessa maneira, a intuição pressupõe 

um conhecimento incomensurável ao da inteligência. No entanto, diferentemente de 
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Bertrand Russell, o método imediato da intuição possibilita “através de regras 

metódicas bergsonianas” (COELHO, 2001, p. 152), um rigor parecido ao encontrado 

nas ciências, sendo assim, ao alcançar o conhecimento intuitivo atingimos a completa 

realidade da vida. 
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15. ONTOLOGIA MATEMÁTICA E CONSTRUTIVIDADE 
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Emanuel Paiva1 

Resumo 
O trabalho em questão destina-se a tratar aspectos ontológicos da fundamentação da 
matemática. Nossa diretriz se assenta sobre duas questões, a saber, a questão 
ontológica e a questão epistemológica. O que há de mais fundamental para discussão 
deste trabalho é a investigação acerca da natureza ontológica das entidades 
matemáticas e sua influência sobre seu aspecto epistemológico analisada sob a 
perspectiva do intuicionismo e da filosofia kantiana.  
Palavras-chave: Construtivismo. Epistemologia. Ontologia. Matemática. Transcendental. 

 

Introdução 

 

A ontologia e a construtividade são duas questões que se fitam mutuamente. A 

depender da concepção em jogo acerca da própria ontologia, não se poderia colocar 

nada do escopo da construtividade que não estivesse, de alguma maneira, articulado 

dentro do escopo da ontologia. Se tratada etimologicamente, a ontologia poderia ser 

pensada enquanto o estudo do ser. A bem da verdade se poderia argumentar tanto 

contra quanto a favor de uma ontologia que se destina ao estudo do ser em geral. Tanto 

a proeminência da metafísica de Aristóteles, quanto a de Heidegger — apenas para 

citar duas entre centenas — nos possibilitam diferentes nuances de abordagem 

ontológica. Muito embora o "ser” aqui seja singular, nossa concepção seria melhor 

apreendida se entendida em geral, isto é, o “ser” enquanto uma categoria a ser 

instanciada.  

Desta maneira, a ontologia matemática destinar-se-ia a estudar as qualidades 

do ser das entidades matemáticas. Seja notado, todavia, que estudar algo 

ontologicamente lhe implica um status ontológico, e um status é, via de regra, um 

status relativo, neste caso, relativo a uma trama ontológica mais geral. Tomando 

emprestado novamente o nome de Heidegger, com algum anacronismo conceitual, o 

ser é um ser-aí, é algo situado num lugar da existência. A pergunta fundamental deste 

trabalho é: que lugar ontológico é o lugar das entidades matemáticas? 

                                                     
1 Graduando na Universidade de Brasília (UnB); Contato: emanuelherique665@gmail.com. 
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Com o desenvolvimento da lógica e da matemática dos últimos dois séculos, dar 

nome às tais entidades matemáticas tem se tornado cada vez mais palpável dentro do 

exercício de generalização que tomou o espírito da pesquisa na busca pelo fundamento 

da matemática. A própria teoria de conjuntos nos traz um aparato formal e conceitual 

que permite discutir questões de fundamentação com uma formalização satisfatória. 

Embora se tenha a necessidade cada vez mais aparente de novas teorias com poder de 

generalização e abstração cada vez maiores (teoria de grupos, teoria das categorias, 

etc.). 

Mas a busca pela fundamentação, a despeito de todo avanço no campo da 

matemática — como a junção de toda a matemática feita até então sob uma mesma 

teoria geral —, nos trouxe, a reboque, questões de fundamentação muito mais 

profundas em sentido epistemológico e ontológico. Esta parte do pensamento formal 

foi denunciada, mesmo antes das teorias modernas de fundamentação da matemática, 

pelas escolas do Formalismo, Logicismo e Construtivismo — para citar apenas as mais 

notáveis. Que tangem diretamente, embora numa roupagem formal, questões 

fundamentalmente ontológicas e epistemológicas. Ao aplicarmos a epistemologia ao 

nosso campo de interesse temos de formulá-la em termos de uma questão, qual seja, 

como é dado o conhecimento das entidades matemáticas? Ou ainda: como é dado o 

conhecimento matemático? 

Há, portanto, neste trabalho, duas questões fundamentais formuladas: (1) uma 

diz respeito ao status ontológico das entidades matemáticas e a outra (2) diz respeito 

ao acesso a estas entidades. Não por acaso tomamos a filosofia kantiana e a matemática 

construtivista do intuicionismo. Tomadas em conjunto, surge da intersecção entre 

Kant e o construtivismo um núcleo conceitual e formal que nos auxiliará na discussão 

como uma pista de decolagem já pavimentada. 

 

A Construtividade 

 

A noção de construtividade tange diretamente as questões de prova, e as 

questões de prova, por sua vez, às questões de verdade. A prova é um fator 

fundamental da prática matemática e pode nos oferecer uma boa intuição acerca de 
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como a ontologia é abordada dentro do próprio modo de “fazer matemática”.2 Nesta 

nossa abordagem broweriana da construtividade, a noção de prova é fundamental pois 

é ela a chave para as questões tanto epistemológicas quanto ontológicas. É através da 

prova que os objetos matemáticos são tanto acessados — ao menos uma primeira vez 

— quanto criados. 

Acerca da questão epistemológica, a prova nos oferece um caminho de 

conhecimento do objeto3, isto é, o conhecimento de um objeto neste contexto envolve 

o conhecimento de uma prova do objeto. De maneira análoga, a outorga da validade 

de uma entidade matemática passa direta e explicitamente pela ação de oferecer uma 

prova desta. Mas a própria prova envolve uma construção do objeto, isto é, este tipo 

de objeto matemático — que em alguma medida se confunde com “verdades 

matemáticas” — é trazido à existência, é dado, na medida mesma em que sua prova é 

construída. Portanto, não é incoerente afirmar, neste contexto, que há uma 

dependência ontológica entre os objetos e suas provas. 

 

Não há, absolutamente, nenhum sentido em afirmar que um dado julgamento seja 

evidente em si mesmo, independentemente de nós ou de nossa atividade cognitiva. 

Isto seria tão absurdo quanto dizer de um julgamento que ele é conhecido, não por 

alguém [...], mas em si mesmo. (Martin-Löf, 1996, p. 14)4 

 

A construtividade envolve uma questão temporal. Isto é, uma vez que o objeto 

precisa ser construído então a existência não está dada independentemente da 

construção tanto quanto a própria verdade. Como Löff afirma acima — a despeito, 

aqui, de toda a discussão feita por ele acerca da natureza dos julgamentos. Desta 

maneira, as verdades matemáticas, pela via epistemológica da prova, dependem 

intrinsecamente de um fator totalmente temporal que é a existência da prova e, 

portanto, não existem independentemente desta, assim como poderia afirmar um 

matemático com tendências a um platonismo matemático. O ponto crucial e dramático 

da concepção intuicionista das verdades matemáticas aparece mais evidentemente na 

                                                     
2 É importante destacar, ainda, para efeitos de delimitação de escopo, que a construtividade usada como 
referência para este trabalho é a construtividade relativa à matemática intuicionista de Brower. 
3 Ao falar em entidades matemáticas ou objetos é forçoso que se pense em figuras geométricas, planos, 
curvas, retas e etc. No entanto, nosso escopo engloba e se direciona inicialmente a proposições, juízos e 
teoremas. Entidades da matemática pura que envolvem questões de teoria da prova. 
4 Tradução minha. 
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medida em que se caminha para entender que a prova, em verdade, é uma construção 

e não uma descoberta. Uma vez que o status ontológico das entidades está ligado à 

prova, e a prova está alienada a algo — ou a alguém — que a ofereça. Mais que isso, 

está indiretamente subordinada à incompletude epistemológica daquilo que oferece a 

prova. 

Portanto, a construtividade só reconhece provas que culminam, de certa 

maneira, na construção do objeto em questão ou num procedimento recursivo de 

obtenção de suas instanciações. É por este tipo de abordagem construtiva que o 

princípio do terceiro excluído (A v ¬A) amplamente usado na lógica, assim como 

alguns outros, não é aceito como válido dentro da matemática intuicionista. Isto 

acontece pelo fato de não existir um método geral de procedimento que mostre para 

toda proposição A, se há ou não uma prova de A.5 

 

O lugar de existência 

 

Para a concepção ontológica do construtivismo intuicionista, os conceitos 

matemáticos são dados. São colocados na existência pelo procedimento de prova. 

Afirmar a existência de um conceito matemático equivale a lhe conferir uma prova. 

Mas onde repousa a justificativa ontológica ou epistemológica para acreditar nesta 

afirmação? É evidente que a noção de construtividade nos oferece algum aparato 

intuitivo para endossar, em alguma medida, esta concepção da matemática. 

A filosofia kantiana também oferece um aparato conceitual interessante para 

reinterpretar e complementar tanto a questão ontológica quanto a epistemológica. 

Podemos pensar que o “plano de imanência” 6  dos conceitos matemáticos é o 

transcendental kantiano. Em acordo com a concepção intuicionista — esta é posterior 

a Kant e confessadamente sua herdeira — os conceitos matemáticos são produzidos: 

                                                     
5 Mas vale ressaltar que o princípio do terceiro excluído valerá para alguns domínios finitos onde se 
tenha provado a validade de uma proposição ou a tentativa da prova tenha culminado num absurdo. 
Obs: se a tentativa de prova de uma proposição implica um absurdo, então estará provada a negação da 
proposição. Nestes casos o terceiro excluído valerá em particular para a tal proposição. 
6 O conceito de Daleuze e Guattarri é tomado emprestado aqui pois se adequa de forma pouco artificial 
— de acordo com o que penso — ao plano ontológico das entidades matemáticas da forma como as 
entendo na discussão deste trabalho em específico.  Haja vista a forma como o plano de imanência é 
definido pelos próprios autores numa passagem de “O que é Filosofia”: “A filosofia é um construtivismo, 
e o construtivismo tem dois aspectos complementares, que diferem em natureza: criar conceitos e traçar 
um plano” (Deleuze e Guattari, 2010, p. 45). Ou seja, adequando ao contexto deste trabalho, a atividade 
matemática é a criação de conceitos formais, cuja “cidadania conceitual” é dada pela prova, e o plano 
onde estes “conceitos” existem e se desenvolvem é o transcendental.  
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“O conhecimento filosófico é o conhecimento da razão por conceitos, e o matemático 

por construção de conceitos”. (Kant, 2015, p. 531)  

Tomando agora o exemplo mais imediato e intuitivo das figuras geométricas, a 

análise de Kant pode nos oferecer uma outra pista acerca da construtividade. O 

argumento kantiano parece denunciar um certo rastro de construtividade intrínseco à 

geometria euclidiana e que nos servirá oportunamente. 

 

Suponhamos que se dê a um filósofo o conceito de um triângulo e que se deixe que 

ele descubra do seu modo como a soma de seus ângulos se comporta com relação 

ao ângulo reto. Ele dispõe apenas do conceito de uma figura encerrada em três 

linhas e, nelas, o conceito de três ângulos. Ora, ele pode refletir o quanto quiser 

sobre esse conceito que não produzirá nada de novo. Ele pode decompor e 

esclarecer o conceito de uma linha reta, de um ângulo ou do número três, mas não 

chegará a nenhuma propriedade que não faça parte desses conceitos. Somente o 

geômetra pode resolver esta questão. Ele começa de pronto por construir um 

triângulo... (Kant, 2015, p. 533) 

 

Kant segue a citação ilustrando como o geômetra resolverá a questão aplicando 

propriedades que não estão intrínsecas ao próprio conceito de retas e ângulos, mas que 

estão diretamente ligadas com o fato de que o triângulo foi dado transcendentalmente 

com aquelas tais propriedades conhecidas pelo geômetra de forma que este acessa um 

objeto dado sinteticamente a priori. Isto significa que a existência e o conhecimento 

dos objetos matemáticos não são dados na experiência, mas através da “imaginação na 

intuição pura” (Kant, 2015, p. 532).  

Os objetos matemáticos, portanto, têm sua existência no transcendental. Ao 

dizer que os conceitos matemáticos são criados transcendentalmente, corroboramos a 

ideia de que estes não possuem autonomia ontológica para existirem 

independentemente. A imaginação na intuição pura tem, assim, um papel 

fundamental na construção dos objetos matemáticos. Eles não são acessados, 

simplesmente, mas criados. Como Kant observa, as propriedades pertencem ao 

triângulo, mas não estão nele. 
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A questão da fundamentação 

 

De alguns séculos até hoje, a fundamentação da matemática se esforça em 

oferecer um aparato, um sistema formal geral o suficiente que possa não só reunir, mas 

fundamentar as diferentes áreas da matemática. O exercício de abstração cada vez 

mais intenso da matemática pura e da lógica têm tornado essa questão cada vez mais 

intuitiva. Alguns esforços propõem a ideia de que a fundamentação da matemática 

deve ser dada em seu próprio âmbito, isto é, por um sistema puramente matemático e, 

portanto, há aqui um pressuposto implícito de que há uma separação fundamental 

entre a matemática e a lógica. Por outro lado, há o esforço de alguns lógicos em 

reafirmar a precedência da lógica sobre a matemática e que, por isso, propõem 

estruturas lógicas de fundação da matemática.  

O construtivismo, por sua vez, não parece disposto a ceder a uma 

fundamentação exterior ao próprio caráter construtivista do conhecimento 

matemático. Em certa medida, parece satisfatório que o fundamento seja apenas 

transcendental. É claro que se poderia afirmar que um sistema mais geral não 

necessariamente extrapolasse ontologicamente o próprio caráter transcendental, mas 

que fosse um fundamento transcendentalmente mais geral. Todavia esta questão de 

fundamentação não parece estar de acordo com o espírito intuicionista onde a prova é 

não só necessária, mas suficiente. De certa maneira, a prova enquanto fundamentação 

é uma espécie de fundamentação particular que dispensa uma fundamentação exterior 

e geral. 

A matemática intuicionista ainda direciona uma crítica especial à lógica. Em seu 

artigo “The unreliability of the logical principles”, Brouwer oferece alguns 

contraexemplos acerca da validade da lógica. Grosso modo sua crítica se assenta sobre 

a invalidade da lógica no campo religioso, onde a lógica não possui validade, e no 

campo das ciências naturais onde a lógica não vale para um conjunto de casos — como 

no conhecido problema da indução. Brouwer usa estes exemplos para indicar 

ineficiências lógicas. Apoiado nesta ideia, ele apontará um certo descompasso entre 

verdades lógicas e verdades matemáticas. A verdade de um raciocínio logicamente 

válido não implica, para Brouwer, a verdade matemática do enunciado semelhante à 

religião e às ciências naturais. 
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Sua crítica aponta como exemplo o projeto logicista da escola de Peano como 

algo que proporcionou o aparecimento de inúmeros problemas. Neste contexto, a 

tentativa de construtividade que leva em consideração apenas a lógica e a elabora 

concomitantemente à matemática não é aceito como um bom caminho, isto é, não há 

equivalência imediata entre validade lógica e validade matemática.  

 

Através do tempo, na matemática, raciocinamos confiantemente de maneira 

lógica, nunca se hesitou em aceitar conclusões obtidas dos postulados da lógica. 

Neste interim, no entanto, foram construídos paradoxos matemáticos que 

despertam a desconfiança contra o uso livre da lógica na matemática. (Brower, 

1908, p.27)7 

 

A recusa da matemática intuicionista quanto à validade geral da lógica é o fator 

central da articulação do tempo e da epistemologia dentro deste tipo de matemática. 

Uma vez que a validade lógica não implica a validade matemática, pois esta requer uma 

prova construtiva, o problema epistemológico da finitude do conhecimento se coloca 

imediatamente. Voltando ao problema do terceiro excluído, podemos analisar a forma 

fundamental do juízo construtivista ao recusá-lo enquanto forma válida, embora este 

princípio tenha validade na lógica clássica. Assumir o princípio do terceiro excluído 

sob a perspectivia construtivista de Brouwer significa afirmar a solubilidade de 

qualquer problema matemático. Uma vez que a lógica intuicionista interpreta os 

valores de verdade em termos de prova, aceitar que para uma proposição A qualquer 

(A v ¬A) seja o caso é afirmar a solubilidade de qualquer problema matemático o que 

não é verdade se levarmos em conta a questão temporal. A existência de problemas 

matemáticos insolúveis, isto é, problemas para os quais não se tenha prova da validade 

nem da invalidade são, para Brouwer, cada um deles, espécies de contra-exemplos 

fracos para o princípio do terceiro excluído. A questão do tempo nos aponta que para 

certas proposições matemática, sob a perspectiva da prova, mesmo que a prova não 

exista atualmente, poderá passar a existir caso alguém prove a proposição ou sua 

negação. 

Sob esta perspectiva, a chave para a lógica e a matemática intuicionista é a 

questão da existência de provas. Esta existência, todavia, não independe 

                                                     
7 Tradução minha. 
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ontologicamente do tempo, ela está ligada a ele de forma fundamental. A inexistência 

de provas não é algo imutável, provas podem passar a existir a partir de um dado 

instante no tempo. Evidentemente que se poderia afirmar, com razão, que mesmo não 

existindo a prova de uma dada proposição, só existem duas possibilidades para ela, a 

saber, ser verdadeira ou falsa. Com isto se poderia pensar que o intuicionismo aceitasse 

um terceiro tipo de valor para as proposições, a indeterminação, um valor de verdade 

nem verdadeiro, nem falso. Todavia isto não é o caso na lógica intuicionista de 

Brouwer, a inexistência da prova não é um valor de verdade, mas uma questão 

temporal e epistemológica. 

 

Conclusão 

 

As entidades matemáticas existem de fato e seu lugar de existência é algo que 

se aproxima — se não justamente — ao transcendental. A matemática é um objeto fruto 

da mente humana e, portanto, está ontologicamente condicionada a ela. A 

fundamentação da matemática não é um um corpo uniforme —uma entidade, para 

colocar em nossos termos — mais geral que abarca dentro de si todas as outras, mas 

um procedimento de prova. Não há um fundamento geral dos conhecimentos 

matemáticos, mas um conjunto cumulativo — e finito — de provas particulares a 

proposições. A matemática, portanto, não está na natureza ou existindo 

independentemente da “realidade transcendental”.  

É evidente que o esforço de fundamentação da matemática tem produzido 

resultados interessantes e que a lógica construtivista do intuicionismo não se configura 

como a única saída para os problemas de fundamentação da lógica e da matemática. 

Principalmente a questão da natureza da verdade suscita uma quantidade considerável 

de críticas à lógica intuicionista.  

A despeito do tratamento aprofundado das críticas que surgem da concepção 

construtivista e intuicionista da matemática e da lógica, o construtivismo de Brouwer 

nos propõe boas questões acerca da natureza epistemológica e ontológica da 

matemática. Isto tem, no mínimo, certa importância para o diálogo metamatemático 

e metalógico que tem interesse filosófico de alto grau. A temática do intuicionismo nos 

coloca de frente a problemas filosóficos bem delimitados, embora extremamente 

complexos, que proporcionam uma abordagem epistemológica e ontológica menos 
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artificial pois tangem diretamente problemas da filosofia kantiana, da epistemologia 

em geral e da metafísica. 
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16. A CASA DE CHILLIDA E O MUSEU CHILLIDA-LEKU: DA POESIA DA 

RUÍNA DE ZABALAGA À POIEIS DO LUGAR 

 

Chillida House’s and the Chillida-Leku Museum: from poetry of Zabalaga  

ruin to local poieis 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424422-16  

Margarete de Medeiros Aduque1 

Resumo 
A ruína pode originar-se do desgaste provocado pelo tempo, por uma catástrofe ou por 
guerras e demolições. Independente da causa originária, ela ainda remete à obra 
edificada que foi no passado estando presente nesse fragmentar-se contínuo que 
acontece com as ruínas naturais, mais lentas e de duração imprevisível ou nos 
escombros que resultam as demolições violentas ocorridas abruptamente. Diante 
disso, há a possibilidade de reconstrução, restauração ou da adoção de um decidir 
inverso: a demolição. Tomando o viés da restauração ou reconstrução do edifício, o 
presente trabalho visa apresentar de modo sucinto a criação de um novo lugar através 
da restauração da casa que deu origem ao Museu Chillida-Leku, localizado em 
Hernani, País Basco. A importância dessa restauração compreende a noção de habitar 
presente na escrita técnica do arquiteto Norberg-Schulz e no pensamento do filósofo 
Martin Heidegger. 
Palavras-Chave: Chillida. Ruína. Restauro. 
 
Abstract: 
Ruin can come from weathering, catastrophe, or wars and demolitions. Regardless of 
the original cause, it still refers to the built work that was in the past being present in 
this continuous fragmentation that happens with the slower, unpredictable natural 
ruins or in the rubble that result from the abrupt demolitions that occurred abruptly. 
the possibility of reconstruction, restoration or the adoption of a reverse decision: the 
demolition. Biasing the restoration or reconstruction of the building of the building, 
this paper aims to briefly present the creation of a new place through the restoration 
of the house that originated the Chillida-Leku Museum, located in Hernani, Basque 
Country. The importance of this restoration includes the notion of dwelling present in 
the technical writing of architect Norberg-Schulz and in the thought of philosopher 
Martin Heidegger. 
Keywords: Chillida. Ruin. Restoration. 
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A poética da ruína: da destruição à possibilidade de enfrentar o tempo 

através do restauro 

 

Iniciamos este trabalho com a lição da filósofa Sylviane Agacinski (2008, p.199), 

que afirma que todas as ruínas são muito diferentes, umas são antigas, denominadas 

naturais e atravessaram os séculos. Outras, de algum modo se pode dizer, são ruínas 

novas e violentas, resultam de destruições brutais, como alvo de guerra ou demolições 

necessárias. A ruína pode ser definida tecnicamente como “o desgaste parcial ou total 

de uma construção ou de um conjunto de edifícios como consequência de uma 

degradação natural ou de uma destruição mais ou menos violenta, que neste caso pode 

ser oriunda de uma guerra ou demolição” (AGACINSKI, 2008, p.195). 

A filósofa lembra ainda que as ruínas se apresentam distintas em decorrência 

do tempo que os as edificações levam a se deteriorar, sendo desse modo algumas 

“ruínas mais lentas, as que são impostas pelo tempo, as quais são chamadas naturais, 

não se apresentando violentamente” (AGACINSKI, 2008, p.197). Nesse sentido, 

cumpre lembrar que tampouco são totalmente involuntárias, devendo a isso o fato de 

que a ruína geralmente é resultado de uma conjugação das agressões naturais ou 

voluntárias e de um abandono. “Uma casa, um edifício abandonado geralmente cai em 

ruína, posto que os homens podem por vezes não destruir um edifício, mas permitir 

que ele se arruíne” (AGACINSKI, 2008, p.197). Nesse viés, tomemos como referência 

as palavras de Norberg-Schulz (2006, p.459) que esclarece não há uma espécie de 

determinismo ambiental, “apenas reconhecemos o fato de que o homem é parte 

integrante do ambiente e que ele somente contribui para a alienação e ruptura do 

ambiente quando se esquece disso” (NORBERG-SCHULZ, 2008, p.459).  

E por fim, “a ruína se dá como um resto, o que resta de um edifício derrubado, 

destruído, fragmentado. Antes de tudo esse resto evoca a coisa arquitetônica em sua 

materialidade” (AGACINSKI, 2008, p.199). Na sensível concepção de Agacisnki, a 

obra quebrada “mostra sua fragilidade, atesta sua degradação e ao mesmo tempo 

mostra que mesmo em queda, se apresenta firme, que resiste, que persiste, que, 

todavia apesar dessa degradação contínua, tem solidez e capacidade de durar” 

(AGACINSKI, 2008, p.199). Ademais, essa resistência não está tão somente na 

matéria, “mas também nos materiais manipulados trabalhados pelo homem que na 
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ruína contempla sua própria potência e sua própria debilidade” (AGACINSKI, 2008, 

p.199).  

A presença de uma ruína evoca a memória, a existência de um ente que existiu 

em sua totalidade e que no presente permanece em sua representação dicotômica de 

velamento/desvelamento uma vez que oculta a plenitude do que foi em seu significado 

e estrutura e ao mesmo tempo persiste em mostrar a verdade como algo que ali insiste 

em resistir e convocar a descoberta, a retomada do seu significado e plenitude 

desconhecidos na atualidade de quem a vê. A ruína de um edifício, portanto, traz ao 

instante presente a evocação de sua anterior manifestação como uma habitação. Ela 

está presente na ausência. Presente na ausência do que foi a totalidade do edifício. É 

uma forma de se manter na atualidade sob o esboço de uma existência anterior. 

Dentre as possibilidades que abarcam o confronto com esse permanecer da 

edificação estão a demolição ou em sentido distinto, a restauração. Preferiu-se para a 

elaboração deste presente artigo pensar sobre a possibilidade de restaurar um edifício, 

para tanto, cumpre discorrer sucintamente sobre o processo de restauro para em 

seguida, discorrer sobre a obra arquitetônica que ensejou a presente pesquisa. 

Restaurar, em termos arquitetônicos e quiçá filosóficos, tem sentidos similares. Em 

ambos os modos de compreensão, restaurar significa principalmente: “instaurar de 

novo”; “reintegrar”; “repor em bom estado”; “reparar”. E também quer dizer 

“reconquistar”. Sendo assim, se pensarmos em restaurar uma obra arquitetônica em 

ruínas nós estamos dispostos a reintegrá-la e também a reconquistá-la. Mas por que 

estaríamos reconquistando a obra? A linguagem é solicitada aqui para conceder-nos 

solo e para servir como guia. Reconquistar tem por significado “conquistar 

novamente”.  

Se seguirmos a lição de Heidegger, aquilo que conquistamos está sob a nossa 

influência. Mas não apenas isto, pois conquista tem a ver com pertencimento. E 

pertencimento indica “fazer parte de”. Nesta perspectiva, não há qualquer romantismo 

em trazer-se o termo “pertencimento” para referir-se à relação entre habitante e 

habitação. Ora, uma habitação também tem por sinônimo “moradia”, “domicílio”. 

Nesse sentido filosófico que a habitação, a moradia preconizam, remete ao que nos 

ensina Norberg-Schulz (2006, p.458): “o homem habita quando é capaz de concretizar 

o mundo em construções e coisas.” Para ele, habitar não quer dizer só ter um abrigo, 

senão também uma sensação de pertença e significação. De fato, experimentar a 
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existência como algo significativo pode considerar-se a necessidade humana 

fundamental; e a existência significativa pressupõe um lugar significativo que seja 

compartilhado em comum (NORBERG-SCHULZ, 2009, p. 229).  

Martin Heidegger expressa o sentido do habitar ao discorrer que parece que só 

é possível habitar o que se constrói. Mas, ele comenta que nem todas as construções 

são habitações. Como exemplos, o filósofo da Floresta Negra elenca uma ponte, um 

hangar, um estádio, uma usina elétrica, os quais são construções e não habitações. Cita 

ainda como exemplos, a estação ferroviária, a autoestrada, a represa, o mercado que 

também são construções e não habitações. Para ele, essas várias construções estão, 

porém, no âmbito de nosso habitar, um âmbito que ultrapassa essas construções sem 

limitar-se a uma habitação. O esclarecimento a respeito se torna mais veemente 

quando seu pensamento nos transmite que, na autoestrada, o motorista de caminhão 

está em casa, mesmo não sendo ali a sua habitação. Na usina elétrica, o engenheiro 

está em casa, mesmo não sendo ali a sua habitação. Estas construções oferecem ao 

homem um abrigo. Nelas, o homem de certo modo habita e não habita, se por habitar 

entende-se simplesmente possuir uma residência (HEIDEGGER, 2012, p. 125).  

 

Chillidaren etxea: a (re)criação arquitetônica 

 

Eduardo Chillida é um artista basco contemporâneo que produziu uma extensa 

obra com destaque à escultura, o desenho e inicialmente, a arquitetura. Sua obra 

escultórica nos convoca a refletir e sobre ele tomemos emprestadas as palavras de 

Bauchwitz , que esclarece sobre o escultor basco: “Chillida é um interlocutor da 

filosofia na medida em que sua obra reivindica a reflexão, ela convoca um olhar atento, 

um olhar que vai além da monumentalidade que a obra possui” (BAUCHWITZ, 2014, 

p.346). 

O notório escultor, o qual antes de dedicar-se a esta arte, estudou e trabalhou 

como arquiteto - adquiriu no ano de 1982 uma antiga propriedade datada do século 

XVII e que se localiza em Hernani, País Basco. Tal propriedade que passara por 

sucessivas transformações ao longo dos séculos encontrava-se em ruínas no período 

em que foi adquirida, posto que estava desabitada desde o ano de 1930, de acordo com 

Castaño (2015, p.259).  
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Segundo Dovale Carrion (2014, p. 240), a possibilidade de restaurar a casa 

seguindo as orientações históricas não foi levantada pois o mesmo passou por tantas 

modificações ao longo do tempo que foi difícil imaginar o que foi. No entanto, podemos 

dizer que é um objeto com memória, já que suas paredes guardam traços de tempos 

passados, algo que Chillida, por sua vez, não trata de esconder. Estas formam parte do 

processo e enriquecem a obra uma vez acabada. Ele partiu da pré-existência de um 

elemento arquitetônico em ruínas e o (re)construiu e restaurou dando origem a uma 

criação de um ente que é ambientado na arquitetura e ao mesmo tempo na escultura. 

A ideia que moveu Chillida foi algo da ordem contrária ao que comumente se observa 

na criação de um museu, onde inicialmente é projetada a edificação, posteriormente 

esta é construída e por fim, dá abrigo às peças que deverá expor temporária ou 

permanentemente. Diante disso, entendemos que o arquiteto/escultor basco iniciou o 

percurso que resultaria como fruto o prédio que abriga a sede do museu com a ideia 

de criar algo da ordem do inútil, algo da ordem do inesperado, o que pode ser 

compreendido se observarmos o que escreveu Heidegger: 

Que deve e que pode ainda o inútil face à preponderância do utilizável? Inútil, 

de maneira que nada de imediatamente prático pode ser feito, tal é o sentido das coisas. 

É por isso que a meditação que se aproxima do inútil não projeta qualquer utilização 

prática, e, portanto, o sentido das coisas é que se afigura como mais necessário 

(HEIDEGGER, 1995, pp.9 e 10). 

Inútil a que nos referimos compreende a leitura heideggeriana de não estar 

atrelado à necessidade premente, não se prender a um objetivo que tenha sido fundado 

em decorrência de utilidade, de uso técnico. No pensamento heideggeriano, as 

necessidades definem-se a partir daquilo que é tido por imediatamente útil. Portanto, 

a obra escultural de Eduardo Chillida deixa transparecer não o pensamento do útil, de 

uma obra que tenha por sentido apenas provocar um juízo de gosto, fato tão atrelado 

aos tempos atuais em que uma obra de arte é quase sempre criada com o intuito de 

demonstrar  o belo, o que deno ta o seu sentido estético. 

 

Considerações Finais 

 

Ao mesmo tempo em que resguarda peças artísticas de seu criador, é ela própria 

uma peça do portentoso acervo, a mais destacada peça do museu que a partir dela foi 
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criado. Ela acolhe e é acolhida. O que foi realizado em Zabalaga, como afirma Castaño 

(2015, p.261) é que “a ação realizada por Eduardo Chillida foi algo como a pós-

produção do material original que Zabalaga possui”. Essa espécie de pós-produção a 

que ela se remete consiste em um diálogo entre a história anterior da edificação, as 

necessidades que o levaram a (re)construir e necessidades pessoais dele enquanto 

criador e proprietário.  

Percebe-se que na casa de Chillida as relações na restauração buscaram os 

elementos imprescindíveis através da construção do espaço unindo arquitetura e 

escultura. Nesse viés, de acordo com o pensamento de Pinilla (2014, p.270), a casa de 

Zabalaga não é uma obra arquitetônica em seu sentido usual, uma vez que passou a ser 

escultura pois já não é um espaço destinado às funções cotidianas, sendo transformada 

em um local para pensar e que permite sentir nosso lugar.  

Nesse sentido, buscar os elementos imprescindíveis na reconstrução da casa, 

apresentando assim uma ação que visa trazer à tona os elementos preponderantes que 

compõem a casa, deixando a terra e os materiais se apresentarem como tal, constitui 

um projetar, um construir e um habitar que deixar-ser a obra. Reconhecemos na 

reconstrução realizada por Chillida o seu ato de deixar-ser a obra e a capacidade dela 

abrir mundo. Ele deixa-ser a coisa, a obra em uma atitude fenomenológica, deixando 

a matéria falar, mostrar-se enquanto tal, numa confluência que remete ao pensamento 

heideggeriano sobre a arte. Permite-nos ver o que bem lemos nas palavras de 

Heidegger: 

A obra que é o templo, na medida em que levanta um mundo, não faz com que 

a matéria desapareça, faz antes que ela surja, pela primeira vez, diante 

[hervokemmen], e justamente no aberto do mundo da obra: a rocha alcança o suportar 

e o jazer e só assim se torna rocha; os metais alcançam o resplandecer e o reluzir, as 

cores o brilhar, o som o soar, a palavra o dizer. Tudo isso surge diante na medida em 

que a obra se repõe no carácter maciço e pesado da pedra, no caráter firme e maleável 

da madeira, na dureza e no brilho do metal, no luminoso e no escuro da cor, no timbre 

do som e no poder de nomear da palavra. Àquilo em que a obra se retira e que lhe 

permite surgir diante e põe a coberto (HEIDEGGER, 2014, p.44). 

Rabe (2003, p.169), lembra a confluência da perspectiva de Chillida sobre arte 

e visão da matéria ao pensamento heideggeriano de que o artista se serve da madeira, 

da pedra, da cor rendendo homenagem à particularidade da matéria escolhida e 
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trazendo à luz a verdadeira natureza da terra.  A edificação, além da obra escultural de 

Eduardo Chillida abre lugares desprovidos da habitualidade, o que pode-se dizer que, 

concretamente dar lugar ao espaço, evidenciando o lugar onde está inserida. O 

resultado que é uma casa que fala de espaço e da abertura de lugar, uma vez que, 

Eduardo Chillida escolheu a reconstrução e a partir dela criou não só uma obra, mas 

um lugar.  

Dovale Carrion (2014, p.246), mais uma vez nos empresta suas palavras para 

terminarmos este trabalho posto que diante da leitura dos trechos finais de seu já 

citado artigo,   se compreende que a autora  demostra que a possibilidade diante de 

uma obra em ruínas poderia resultar em outra decisão para o escultor e 

consequentemente, outro resultado, a nosso ver, não fenomenológico e nem dotado de 

sentido tão premente. Ela escreve sobre a criação do Museu Chillida-Leku, 

informando: “Chillida decide ouvir a casa. Nós passamos de uma casa quebrada para 

uma casa que se abre para a paisagem” (DOVALE CARRION, 2014, p.246).  

A autora enfatiza que a ideia do escultor compreendeu a ideia de subtrair em 

vez de adicionar a fim de introduzir um novo espaço interior. “E assim, escutando e 

respeitando, Eduardo Chillida transforma a casa em ruínas na obra protagonista do 

museu Chillida-Leku: a casa de Chillida” (DOVALE CARRION, 2014, p.246). E 

endossando a perspectiva que procuramos trazer no presente artigo sobre a 

monumental obra da Casa de Chillida, concluímos, por fim, com o que nos escreveu 

Kortadi Olano: “O velho Caserío Zabalaga, é restaurado, não reconstruindo-o, mas 

respeitando e esvaziando por dentro sua velha tipologia...se pode ver assim nesta 

interessante obra de arquitetura popular o ontem e o presente, cobrando ainda maior 

força, a própria obra escultórica ali instalada” (KORTADI OLANO, 2010, p.75). 
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Resumo 
Em 1761, Jean-Jacques Rousseau publicou o romance Júlia ou a nova Heloísa. 
Todavia, desde a publicação do Discurso sobre as ciências e as artes, em 1750, o 
filósofo genebrino vinha tecendo sua crítica aos romances. No entanto, o que o filósofo 
entendia por romance? E, ademais, qual é a singularidade da Nova Heloísa que, por 
assim dizer, autorizaria Rousseau a publicar esse romance? Com efeito, de acordo com 
a fortuna crítica, essa singularidade se deve ao seu caráter híbrido, isto é, trata-se de 
um romance filosófico. Entretanto, como a dissertação filosófica e a narrativa 
sentimental, de fato, aparecem no romance de Rousseau? Eis o que se pretende aqui 
demonstrar.  
Palavras-Chave: Romance, filosófico, dissertação, narrativa, sentimental 

 

Em 1761, Jean-Jacques Rousseau publicou o romance Júlia ou a nova Heloísa. 

Todavia, desde a publicação do Discurso sobre as ciências e as artes, em 1750, o 

filósofo genebrino vinha tecendo sua crítica aos romances. No entanto, qual seria o 

núcleo desta crítica?  

Em meados do século XVIII o gênero romance não estava bem definido; para 

muitos era um gênero menor, superficial e pouco sério2.  Para o filósofo genebrino 

esses livros eram “afeminados”, pois narravam aventuras leves, o amor ou o prazer 

passageiro, ou seja, tratava-se de coisas quiméricas, que faziam os indivíduos 

preferirem a languidez da leitura ao invés da virilidade de uma vida ativa. No Discurso 

sobre as ciências e as artes, por exemplo, Rousseau afirma: “Todos os exemplos nos 

ensinam que, nessa política marcial e, em todas as que lhe são semelhantes, o estudo 

da ciência é muito mais adequado a afrouxar e afeminar a coragem do que a fortalecê-

la e animá-la” (ROUSSEAU, 1999, p. 208). Franklin de Matos, analisando os 

argumentos de Lecercle sobre o assunto, assinala o seguinte: “Como bem afirma 

Lecercle, o principal vício da literatura é, para Rousseau, sua feminilização: visto que 
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procuram apenas agradar as mulheres, os autores sacrificam as ‘belezas viris e fortes’ 

ao ‘espírito da galanteria” (MATOS, 2004, p.26). Como observa Starobinski, mesmo 

Voltaire, por quem Rousseau nutria a princípio uma grande admiração, é acusado de 

afeminar os costumes por meio de seus escritos.  

 

A apostrofe ao ‘célebre Arouet’, [no primeiro Discurso] carregada de antíteses, 

ensina-lhe uma lição. Primeiro, lhe retira seu pseudônimo glorioso, volta-se à 

verdade do sobrenome, como se fosse uma máscara arrancada. Em seguida, lhe 

imputa um defeito de força e virilidade: ele sacrificou as ‘belezas viris’, ele está 

perdido na ‘delicadeza’ e na ‘galanteria’. Portanto, na veemência de sua apóstrofe, 

no prolongamento de sua evocação dos povos pobres que enfrentam a monarquia, 

é Rousseau quem reivindica o privilégio da masculinidade. [...]ele se coloca ao lado 

da grandeza viril e do sagrado, que o gosto pelo luxo e pelo prazer fez esquecer 

(STAROBINSKI, 2012, p. 54, tradução nossa).  

 

Entretanto, no prefácio da peça de teatro Narciso ou o amante de si mesmo, 

publicado em 1753, Rousseau diz que existem alguns “gênios sublimes”, seres raros, de 

exceção, que sabem penetrar o véu sob o qual está a verdade e que não sucumbem aos 

vícios das ciências e as artes como os outros3. Segundo Jacira de Freitas: “o gênio 

representa para o homem a possibilidade de transcendência no âmbito da cultura. [...] 

depende dele toda a possibilidade de transcendência na obra de arte, seja exprimindo 

o gosto de uma época, seja superando-a ou projetando-a no passado” (FREITAS, 2007, 

p. 122-3). Além disso, na Carta a d’Alembert sobre os espetáculos, publicada em 1758, 

Rousseau diz que os espetáculos não têm a intenção de produzir um efeito moralizante, 

pois o tipo de espetáculo é determinado tão somente pelo efeito de prazer que ele tem 

de proporcionar no espectador, e não por sua utilidade 4 . De acordo com a 

argumentação do filósofo, como o objetivo do espetáculo é agradar e entreter o povo, 

o teatro deve adular as paixões dos espectadores. O que o levou a afirmar que: “O 

teatro, em geral, é um quadro das paixões humanas, cujo original está em nossos 

corações: mas se o pintor não se preocupasse em adular as paixões, os espectadores 

logo iriam embora e não mais quereriam ver-se sob uma luz que os levaria a se 

desprezarem a si mesmos” (ROUSSEAU, 2015, p.46). Contudo, essa crítica não serve 
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somente ao teatro, mas inclusive ao romance, como também observa Franklin de 

Matos 5 . Todavia, se o filósofo genebrino criticou os romances, então, como seria 

possível que ele publicasse um romance? Estaríamos diante de um dos paradoxos de 

Rousseau? Nesta direção, Hans Robert Jauss observa: “A crítica dos filósofos não 

faltou, obviamente, atingindo Rousseau com seus próprios argumentos, reprovando o 

crítico veemente do mundo quimérico do teatro e do romance por estar agora em 

contradição com seu rigorismo moral” (JAUSS, 1982, p. 290, tradução nossa). 

Todavia, eis o que o próprio Rousseau diz nas Confissões sobre isso. 

 

O que mais me embaraçava, era a vergonha de me desmentir assim tão clara e tão 

abertamente. Depois dos severos princípios que acabava de estabelecer com tanto 

alarido, depois das austeras máximas que tão energicamente tinha pregado, depois 

de tantas invectivas mordazes contra os livros afeminados que respiravam amor e 

languidez, poder-se-ia imaginar coisa mais inesperada, mais chocante do que me 

ver repentinamente inscrever-me, com minha própria mão, entre os autores desses 

livros, que tão duramente eu tinha censurado? Sentia tal inconsequência em toda 

sua força, censurava-me por ela, envergonhava-me dela, indignava-me comigo 

mesmo: porém nada disso foi suficiente para me levar à razão (ROUSSEAU, 2018, 

p.410, grifo nosso). 

 

Com efeito, o filósofo criticou as artes e em seguida escreveu um romance, mas 

se ele se arriscara ao fazer tal publicação, ele também se prevenira ao misturar ao seu 

romance sentimental, conduzido preferencialmente por uma narrativa que poderia 

afeminar as virtudes viris, dissertações filosóficas, ou seja, discursos análogos aos 

tratados filosóficos e que, de certa forma, seriam úteis para os costumes. Durante as 

Confissões, comentando o processo de criação da Nova Heloísa, Rousseau afirma: “O 

amor do bem, que nunca me saiu do coração, transformou-as em coisas úteis, que a 

moral pôde aproveitar” (ROUSSEAU, 2018, p.396).  Da mistura entre a dissertação 

filosófica e a narrativa sentimental resultou um romance de estatuto hibrido, tal como 

Salinas Fortes nota também no Emílio: “O próprio Emílio ou da educação, talvez a 

mais importante de suas obras, parece gozar de um estatuto híbrido, anfíbio: começa 

como um sisudo tratado de pedagogia e acaba como um romance de amor” (FORTES, 

                                                     
5 “Ao criticar os espetáculos modernos, [...] o alvo de Rousseau não é apenas o teatro, mas também o 
romance.” MATOS, F. A cadeia secreta: Diderot e o romance filosófico. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, 
p. 27. 
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1989, p. 9). Por assim dizer, o que autorizaria Rousseau a escrever Júlia ou a nova 

Heloísa é a inserção do discurso filosófico no romance sentimental. No entanto, o que 

seria o romance filosófico? Como assinala Bento Prado Jr: “A ‘dissertação’ dentro do 

romance não é de fato uma originalidade de Rousseau e quase todo o romance do 

século XVIII é ‘filosófico’” (PRADO JR., 2018, p. 191). Já segundo Marilena Chauí o 

romance filosófico é “paradoxal”, tal como ela descreve. 

 

Por que paradoxal? Porque pretende conciliar numa articulação original teoria e 

eloquência, verdade e ilusão, o ‘homem de gênio’, dotado de autodomínio racional, 

e o ‘homem sensível’, que vive ‘à mercê do diafragma’. Paradoxal também porque 

o romancista, enquanto filósofo, quer ser acreditado como verdadeiro, mas, 

enquanto poeta-dramaturgo, quer encantar, interessar, comover, persuadir, 

‘entrar furtivamente na alma’ do leitor. Paradoxal, enfim, porque para romper com 

os cânones aristotélicos, o novo gênero precisa exercitá-los dialeticamente a fim de 

que, fazendo falar as paixões, leve a poesia à mais extrema singularidade e a 

história à mais alta universalidade, narrando, ambas, a natureza humana (CHAUÍ, 

M., 2004, p. 9). 

 

 De acordo com Marilena, o romance filosófico é paradoxal, primeiro, porque 

tenta reunir o que tradicionalmente era oposto: a “teoria” e a “eloquência”, a “verdade” 

e a “ilusão”, “o homem de gênio” e o “homem sensível”; segundo, porque o filósofo 

quer que o leitor acredite na história ao mesmo tempo em que ela não corresponde à 

verdade; terceiro, porque, o novo gênero, o romance filosófico, pretende trabalhar as 

paixões singulares elevando-as à uma universalidade histórica. De certa forma, essa é 

uma possível definição para A nova Heloísa. Todavia, qual seria o efeito que o romance 

filosófico de Rousseau produziria?  Tendo essa questão em mente, Colas Duflo dirá o 

seguinte. 

O lugar que a inserção das discussões ou das dissertações filosóficas ocupam em 

uma narrativa romanesca não é evidente. A sua inserção implica problemas 

estéticos notáveis, relativos ao ritmo da narrativa. Mas ela afeta também, ainda 

mais profundamente, o pacto com o leitor, produzindo sobre ele um efeito 

desestabilizador. Trata-se de um texto que ele nem sempre sabe como ler. Sem 

dúvida há algo deliberadamente subversivo nesse dispositivo, que é assim 

colocado em cena pois visa retirar o leitor de romances de sua atitude de adesão ao 

romanesco. A nova Heloísa, um dos romances mais famosos do século XVIII, não 
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obstante ao seu sucesso, é muito reprovado por suas dissertações e, por isso, 

exemplar neste caso (DUFLO, 2013, p. 18, tradução nossa). 

 

 De acordo com Colas Duflo, a inserção de dissertações filosóficas no romance 

causa um problema estético, pois o leitor, mesmo aquele acostumado a ler romances, 

se vê diante de um objeto novo que faz com que ele deixe a pura fruição da obra de arte 

para adotar uma outra postura em que as faculdades mentais humanas estariam ainda 

mais ativas. Assim, segundo ele, a dissertação subverte a ordem instaurada, pois a 

leitura se torna menos prazerosa à medida que requer do leitor que ele raciocine, julgue 

e compare os acontecimentos narrados. O efeito forte do romance filosófico, que 

subverte aquilo que seria esperado pelo leitor, não passou despercebido aos 

contemporâneos de Rousseau, como, por exemplo, a d’Alembert e a Voltaire. Sobre a 

impressão de d’Alembert, Ernst Cassirer aponta, 

 

Ele [d’Alembert] lhe atribuiu grandes méritos literários e um calor pessoal que 

apenas poucos escritores possuem. ‘Mas esse calor’ -acrescenta ele –‘ parece-me 

ser mais do tipo sensual que espiritual’. [...] O que d’Alembert sente em Rousseau 

é a força impetuosa de um ‘temperamento’ que ele – o firme e comedido, o 

prudente e o superior – rechaça como contrário ao seu próprio ser. Ele se defende 

contra essa força, ele teme perder no contato com ela a ordem e a clareza, a 

segurança metódica de seu mundo espiritual e ser atirado de volta ao caos da 

sensualidade (CASSIRER, 1999, p.87-8). 

 

Ao que tudo indica, à época, d’Alembert percebera que o romance filosófico de 

Rousseau era, por assim dizer, paradoxal, que, por um lado, Rousseau tentava manter 

o seu rigorismo moral, por meio das dissertações filosóficas de acordo com sua 

filosofia, e, por outro lado, a narrativa sentimental que ele escrevia transbordava os 

limites, ele não a dominava completamente. Não obstante, Voltaire também leu A nova 

Heloísa, mas, como nos esclarece René Pomeau, o romance também não o agradou e 

não lhe interessou de um modo geral, senão as primeiras partes de maneira jocosa.  

 

Voltaire leu, com pouca atenção, as três primeiras partes de A nova Heloísa (O 

amor de Júlia e Saint-Preux, a viagem deste a Paris), a maioria de suas piadas são 

dirigidas a esta metade da obra. Ele teve que folhear rapidamente as páginas da 
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segunda metade (Clarens, a morte de Julie) de que ele não fala muito (POMEAU, 

1984, p87-8, tradução nossa). 

 

Voltaire parece se interessar mais pela narrativa sentimental do que pelas 

dissertações filosóficas, inseridas principalmente nas últimas partes do romance. 

Contudo, o romance teria uma unidade ou a dissertação filosófica e a narrativa 

sentimental contrastariam uma da outra? De acordo com Colas Duflo:  

 

O trabalho de homogeneização do romance só opera no século XIX [...] a crítica do 

século XX, [...] batiza “didatismo” essa finalidade e essa maneira diferente que eles 

identificaram, o didatismo e o romance são implicitamente incompatíveis. [...] Não 

faz justiça à Nova Heloísa, nem compreende fundamentalmente o projeto 

rosseauista quem diz que o romance não é homogêneo (DUFLO, 2013, p.59, 

tradução nossa). 

 

Contrariamente a Duflo que não vê na Nova Heloísa um problema de 

homogeneização, Ernest Cassirer, dirá: “Hoje, a Nova Heloísa, enquanto obra 

completa, está bem mais distante de nós; não conseguimos mais sentir de imediato a 

força com a qual ela tocou e comoveu o século de Rousseau. Suas fraquezas puramente 

artísticas são bastante evidentes para nós hoje.” (CASSIRER, 1999, p.86). Cassirer 

parece dizer isto porque o romance não apresenta simplesmente a intimidade e os 

sentimentos transbordantes das personagens, mas, também, dissertações filosóficas, 

que ele nomeia de “tendência didática” do romance. Nessa direção, o pesquisador é 

radical ao afirmar que: “Esta tendência torna-se afinal tão intensa a ponto de esmagar 

completamente a obra de arte; a segunda parte do romance possui um cunho quase 

exclusivamente didático-moral”. (1999, p.86). Todavia, como a narrativa sentimental 

e a dissertação filosófica de fato aparecem no romance?  

 Na Nova Heloísa, como ressaltara Rousseau nas Confissões, a narrativa 

sentimental parece predominar nas primeiras partes do romance enquanto que a 

dissertação filosófica predomina nas últimas três partes, porém essa definição não é 

precisa, um exemplo disso é que a Carta XII da primeira parte é expressamente 

dissertativa e a Carta XVII que encerra a quarta parte é extremamente sentimental. 

Todavia, as cartas mais filosóficas são mais conhecidas dos pesquisadores, como, por 

exemplo, a Carta III, da quinta parte, denominada por Starobinski “manhã à inglesa” 
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em que ocorreria um momento de transparência perfeita entre as personagens 6 . 

“Algumas cartas que as personagens escrevem” – chega a afirmar Colas Duflo - “são de 

fato autênticas dissertações – sobre a educação, sobre a religião, etc. – e podem, sem 

grande modificação, ter uma existência autônoma” (DUFLO, 2013, p. 27, tradução 

nossa). Todavia, buscarei me concentrar aqui, a fim de demonstração, na Carta XXVI 

e no final da Carta LXV, ambas da primeira parte do romance.  

Na Carta XXVI, a personagem Saint-Preux está em Meillerie, na margem oposta 

à Clarens onde está a personagem Júlia. O amante fora afastado deliberadamente por 

Júlia, pois, depois que eles se beijaram no bosquezinho de Clarens, ela temia perder a 

sua virtude se mantivesse o seu amante próximo. Nesse sentido, ao escrever para Júlia, 

o amante relata como sua alma se alterou desde que ele teve que permanecer afastado 

dela. Ao descrever o seu novo estado, no entanto, ele acaba lançando luz à sua “alma 

sensível”.  

Como meu estado transformou-se em poucos dias! [...] Ó Júlia, uma alma sensível 

é um fatal presente do céu! Aquele que o recebeu deve esperar ter apenas pesar e 

dor na terra. Vil joguete do ar e das estações, o sol ou a névoa, o ar coberto ou 

sereno regularão seu destino e ele estará contente ou triste ao sabor dos ventos. 

Vítima dos preconceitos, encontrará em absurdas máximas um obstáculo 

invencível para os justos desejos de seu coração. Os homens o punirão por ter 

sentimentos íntegros sobre cada coisa e por julgá-la antes pelo que é verdadeiro do 

que pelo que é convenção. Sozinho ele bastaria para ocasionar sua própria miséria, 

entregando-se irrefletidamente aos divinos atrativos da honestidade e do belo, 

enquanto os pesados grilhões da necessidade o prendem à ignominia. Procurará a 

felicidade suprema sem lembrar que é um homem: seu coração e sua razão estarão 

constantemente em guerra e desejos sem limites preparar-lhe-ão eternas privações 

(ROUSSEAU, 1994, p. 92). 

 

 No início da carta, Rousseau se expressa por meio de sua personagem Saint-

Preux, fazendo uso do pronome possessivo, “meu”, e evocando a figura da personagem 

Júlia, “Ó Júlia”. O que estaria de acordo com a forma narrativa escolhida pelo autor: o 

romance epistolar, em que cada personagem narra em primeira pessoa um 

acontecimento do passado. Entretanto, algumas linhas depois, Rousseau parece deixar 

o tom pessoal e mesmo íntimo, que deveria existir entre as personagens que são 

                                                     
6 Cf. STAROBINSKI, Jean. A transparência e o obstáculo. São Paulo: Companhia das letras, 2011, p. 
207-8. 
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amantes, para adotar um tom mais abstrato e geral. Trata-se, neste trecho, de uma 

narração extradiegética que se aproxima de um tom impessoal. Saint-Preux não fala 

mais tão somente de sua própria alma, mas de todas as almas sensíveis, ou seja, 

Rousseau passa do particular ao universal. Nas palavras de Duflo:  

 

Todas essas marcas da dissertação são sinais que advertem o leitor de uma 

mudança no pacto da comunicação; uma nova atitude é requisitada da sua parte, 

uma competência específica. Ele não lê mais simplesmente as Cartas dos dois 

amantes, habitantes de uma cidadezinha ao pé dos Alpes na espera de saber mais 

sobre sua intriga sentimental. O amante ficcional [Saint-Preux] torna-se 

dissertador e se endereça igualmente a uma dissertadora [Júlia]. Essa operação, 

que altera a função do personagem redator da carta, muda, assim, a percepção que 

o leitor tem. [...] O leitor é chamado a deixar a atitude puramente estética, para o 

benefício do exercício do julgamento lógico. (DUFLO, 2013, p. 54-6, tradução 

nossa). 

 

Contudo, ao deixarmos a análise do discurso para analisarmos o conteúdo 

filosófico da Nova Heloísa, podemos perceber que, ao que tudo indica, uma alma pode 

ser sensível de modo inato ou ela pode se tornar sensível por meio de uma educação 

estética7 ou mesmo ao experimentar constantemente sentimentos fortes. O preceptor 

Saint-Preux parece ter recebido uma alma sensível da natureza e as primas, Júlia e 

Clara, ajudaram-no a torná-la ainda mais sensível, pois, como diz Clara: “Ensinando-

nos a pensar, aprendestes conosco a ser sensível e, diga o que disser vosso Filósofo 

inglês, esta educação vale bem a outra, se é a razão que faz o homem, é o sentimento 

que o conduz” (ROUSSEAU, 1994, p.284).  Para Clara, são mais os sentimentos e 

menos a razão que impulsionam as almas sensíveis à determinadas ações e, além disso, 

há uma certa educação para uma alma sensível. Saint-Preux parece concordar com 

Clara, pois, na citação acima, ele diz que uma alma por demais sensível é afetada 

fortemente pela menor impressão. Nas palavras de Lecercle, comentando a tradição 

romanesca que A nova Heloísa inaugura, “[A história literária] nos ensina que as 

almas sensíveis têm como primeira qualidade uma extrema vivacidade de reações. Os 

sentimentos são rapidamente levados por elas ao nível de intensidade mais elevado” 

                                                     
7 Cf. ROUSSEAU, J.-J. Júlia ou a nova Heloísa, São Paulo: Editora de Humanismo, Ciência e tecnologia 
HUCITEC em coedição com a Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, 1994, p. 64. 
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(LECERCLE, 1968, p.199, tradução nossa).  Assim, esse tipo de alma estaria mais 

suscetível a sofrer pelos obstáculos externos que impedem a sua felicidade e a 

realização dos desejos de seu coração. 

Os desejos de uma alma sensível, segundo Saint-Preux, serão sem fim, ocorrerá 

o embate entre o coração e a razão, o que fará com que ele sinta privações eternas8. A 

alma sensível será constantemente afetada pelo mundo externo, pelas contingências. 

Porém, a alma de Saint-Preux não se limita somente ao sensível, ao contrário, ela busca 

o prazer nas coisas sublimes que podem elevá-la acima das misérias cotidianas, por 

isso, ele tende a dar pouca atenção para as necessidades básicas, cujos “pesados 

grilhões” rebaixam sua alma e o arrastam para a “ignomínia”. Por vezes, ele se esquece 

que é mortal e que precisa fazer posições na sociedade, tentando ser útil e agradável, 

para sobreviver. Assim, os objetos de desejo de Saint-Preux não são os ricos objetos de 

luxo alcançados pelos avanços das ciências e das artes, mas um objeto amoroso, isto é, 

Júlia d’Etange; é ela que Saint-Preux deseja sem poder possuir. Para ele, o desejo por 

Júlia é um “justo desejo”, o que revelaria que o seu amor não seria imoral ou proibido, 

mas um amor natural conforme as inclinações da natureza.  

Na continuidade do argumento Rousseau volta a se expressar por meio de Saint-

Preux, é a personagem quem vivifica a diferença entre a sua alma sensível, que se eleva 

às grandes coisas, e a pequenez de seu destino, de um homem plebeu. Ainda que essa 

carta seja de um jovem preceptor à sua amante igualmente esclarecida, Rousseau 

parece deixar a dissertação filosófica a fim de voltar a adotar a narrativa sentimental, 

criando imagens para elucidar seus argumentos. É assim que ele consegue colocar a 

sua filosofia em cena.  Nesta direção, analisando a narrativa sentimental, podemos 

perceber que, a princípio, a condição de burguês sem fortuna não incomodara o jovem 

amante, mas ao se apaixonar por Júlia e, por conseguinte, ao constatar que a diferença 

de estamentos entre eles seria decisiva para a sua felicidade, Saint-Preux reafirma que 

a sua alma sensível ama um objeto inalcançável e ele será constantemente infeliz. Nos 

seus dizeres: “Sem ti, Beleza fatal! Nunca teria sentido este contraste insuportável de 

grandeza no fundo de minha alma e de inferioridade em meu destino: teria vivido 

tranquilo e teria morrido contente, sem dignar-me notar que posição ocupara na terra” 

(ROUSSEAU, 1994, p.92). Enquanto Saint-Preux se eleva por sua alma sensível, a 

                                                     
8 O tema parece ser retomado inclusive por Machado de Assis em Quincas Borbas, publicado em 1871, 
sobretudo, no segundo capítulo. 
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posição social que ele ocupa o rebaixa. Ele percebe este contraste, no entanto, não 

porque sua alma tem inclinações pela fortuna que poderia satisfazer suas necessidades 

e seus desejos9, mas porque ele ama e deseja Júlia e ela pertence a outro estamento 

social. Ao compreender o absoluto descompasso entre o desejo de sua alma e seu 

destino, Saint-Preux exclama: “Ó Júlia, a quem não posso renunciar! Ó destino que 

não posso vencer! Que combates horríveis excitais em mim, sem nunca poder superar 

meus desejos nem minha impotência” (ROUSSEAU, 1994, p.93). Eis como a narrativa 

sentimental busca comover o leitor, o que se intensifica quando Saint-Preux descreve 

o local onde está. Rousseau descreve uma paisagem lúgubre e coloca a sua personagem 

em situação ali, a fim de que essas imagens tristes produzam um efeito forte e 

transportem o leitor até a situação da personagem.   

 

Talvez o local que me encontro, contribua para esta melancolia; ele é triste e 

horrível, está mais em conformidade com o estado de minha alma e eu não 

habitaria pacientemente um mais agradável. Uma fila de rochedos estéreis ladeia 

a costa e rodeia minha morada que o inverno torna inda mais horrível. Ah! Sinto-

o, minha Júlia, se fosse preciso renunciar a vós, não haveria mais para mim outro 

lugar nem outra estação. Nos violentos arrebatamentos que me agitam, não 

poderia permanecer imóvel; corro, subo com ardor, lanço-me sobre os rochedos, 

percorro a grandes passos todos os arredores e encontro por toda a parte, nas 

coisas, o mesmo horror que reina dentro de mim. Não se percebe mais verdura, a 

erva está amarela e murcha, as árvores perderam as folhas, o séchard e o vento 

norte acumulam a neve e os gelos e toda a natureza está morta a meus olhos como 

a esperança no fundo do meu coração. [...] Entre os rochedos desta costa, 

encontrei, num abrigo solitário, uma pequena esplanada de onde se descobre 

inteiramente a cidade feliz em que morais. [...] Tomei tanto gosto por este lugar 

selvagem que para cá trago tinta e papel e aqui escrevo agora esta carta sobre uma 

pedra que os gelos separaram de um rochedo próximo (ROUSSEAU, 1994, p. 93).  

 

A natureza de Meillerie não acalma as paixões de Saint-Preux, mas as 

intensifica, as agita, provocando o efeito no leitor de uma tristeza desesperadora. A 

alma de Saint-Preux, sensível aos estados da natureza, é fortemente tocada em meio 

                                                     
9 Julien Sorel, em O vermelho e negro de Stendhal cuja tradição romanesca remonta a Rousseau, diz o 
contrário: “Um rapaz pobre, e que só é ambicioso porque a delicadeza de seu coração cria a necessidade 
de alguns dos prazeres fornecidos pelo dinheiro.” STENDHAL. O vermelho e o negro. São Paulo: Nova 
Cultura, 2002, Cap. VII, p.33. 
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às plantas mortas, aos gelos e os ventos fortes do inverno. Ele se torna mais 

melancólico e, ao mesmo tempo, à medida que imagina o seu destino, o horror de não 

poder se casar com aquela que ele ama, acaba fazendo com que ele entre em uma 

enorme agitação.  De certa forma, a natureza descrita pelo amante parece se 

harmonizar com seu estado de alma. Saint-Preux não está contemplando a natureza 

sob um abrigo acolhedor, mas em meio à própria natureza10.  Entre o gelo e as rochas 

de Meillerie, Saint-Preux achou um rochedo mais elevado, no qual passava muito 

tempo tentando observar Júlia na margem oposta; porém, na impossibilidade de vê-

la, ele imaginava Júlia ajudando a Senhora d’Etange a socorrer com suas beneficências 

os moradores dos arredores do Castelo d’Etange. “Agora [Júlia] vai ver a mãe, as ternas 

afeições de seu coração expandem-se com os autores de seus dias, ela os alivia nos 

detalhes dos cuidados da casa, contribuí talvez para acalmar um criado imprudente, 

faz-lhe talvez uma exortação secreta, pede talvez o perdão para um outro” 

(ROUSSEAU, 1994, p.94). Ademais, Saint-Preux também encontrou uma espécie de 

caverna, um “abrigo solitário”, onde meditava sobre o seu destino e escrevia para sua 

amante11. Em um destes momentos de efusão, Saint-Preux pede que Júlia volte atrás, 

que ela abandone a virtude, seus pais, sua prima e sua pátria para fugir com ele. Tal 

como a citação a seguir demonstra: “Abandona teus projetos e sê feliz. [...] Sejamos 

felizes e pobres, ah! Que tesouro teremos adquirido! [...] Conheceis o antigo uso do 

rochedo de Leocádia, último refúgio de tantos amantes infelizes. [...] A rocha é 

                                                     
10 O modo como Rousseau descreve a agitação da personagem Saint-Preux é , de certo modo, análogo a 
maneira como Vivaldi produz a sensação de agitação em meio à neve e ao vento no primeiro movimento 
do  Concerto N.4 in F menor, op.8, RV 297, inverno; no segundo movimento, porém, o efeito produzido 
é de languidez, pois se está abrigado da neve e do vento em uma casa acolhedora. Nesse sentido, 
Bronislaw Baczko observa: “Sabemos que toda a sensibilidade da época deve essa experiência estética e 
moralizante da natureza à procura pela correspondência entre a natureza e os estados da alma, as 
paixões e as inquietudes, os desesperos e as alegrias. A experiência estética da natureza confirma, por 
sua vez, a sublimidade da ‘bela alma’ e sua ruptura com o mundo.” BACZKO, Bronislaw. Rousseau: 
solitude et communauté. Paris: Mouton, La Haye, 1974, p. 261, tradução nossa. 
11 Julien Sorel também encontrará um asilo, contra as inclinações factíveis do mundo, em uma gruta na 
natureza. A personagem leu a Nova Heloísa e outras obras de Rousseau (Cf. STENDHAL, 2002, Cap. 
XXVI, p.118). Tal como se pode perceber na seguinte passagem: “Atingiu afinal o cume da alta 
montanha, perto da qual tinha de passar para que chegasse, por este atalho, ao vale solitário, onde 
Fouqué, o jovem negociante de madeiras e seu amigo morava. [...] Assim descobriu uma pequena gruta, 
no meio da encosta quase vertical de um dos rochedos. [...] “Aqui” pensou ele com os olhos brilhantes 
de alegria, “os homens não poderiam me fazer mal.” Teve a ideia de se entregar ao prazer de escrever 
seus pensamentos, em qualquer outro lugar tão perigoso para ele. Uma pedra quadrada lhe servia como 
mesa. Sua pena voava: nada via do que estava em volta. Notou ainda que o sol se escondia por detrás 
das montanhas distantes de Beaujolais. “Por que não passaria a noite aqui?”, indagou-se “tenho pão e 
sou livre!”. STENDHAL. O vermelho e o negro. São Paulo: Nova Cultura, 2002, Cap. XII, p.55-6.  
Nesta tradição, a personagem Werther, de Goethe, vivendo em meio à natureza também dirá: “Estou 
sozinho, e felicito-me por viver neste lugar, feito para almas como a minha.” GOETHE, J.W. Os 
sofrimentos do jovem Werther. São Paulo: Abril, 2010, p.14. 
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escarpada, a água é profunda e eu estou desesperado” (ROUSSEAU, 1994, p.96). No 

limite, Rousseau produz um efeito de sofrimento tão forte que parece não ter saída 

senão na morte da personagem Saint-Preux. Em seguida, no entanto, Julia e Saint-

Preux têm uma primeira noite de amor. O que culminará na fuga de Saint-Preux para 

Paris, episódio em que Rousseau cria uma outra cena para exprimir o sofrimento do 

amante; dor e sofrimento que não cabem nele, mas que se expandem até Clara. 

 

Vi o insensato atirar-se de joelhos no meio da escada, beijando mil vezes os degraus 

e d’Orbe arrancá-lo com dificuldade a essa fria pedra que ele comprimia com seu 

corpo, sua cabeça e seus braços, lançando longos gemidos. Senti os meus a ponto 

de explodirem contra a minha vontade e entrei rapidamente por medo de fazer 

uma cena diante das pessoas da casa (ROUSSEAU, 1994, p. 173). 

 

Em momentos como este é possível sentir todo o enternecimento do romance 

sentimental de Rousseau, que é inaugural e que será imitado e desenvolvido por outros 

grandes romancistas, como também observou Cassirer: 

 

Em imagens e cenas isoladas do romance- como a cena da despedida em que Saint-

Preux, obrigado a abandonar a amada e comovido pelo pressentimento da 

separação, deixa-se cair nos degraus da escada pela qual subia naquele momento, 

e desfazendo-se em lágrimas cobre de beijos a pedra fria – sente-se de imediato o 

sopro de um novo tempo. Surge daí uma nova configuração da literatura: eleva-se 

diante de nós o Werther de Goethe (CASSIRER, 1999, p. 86). 

 

Assim, podemos concluir o seguinte. No primeiro Discurso, em formato de 

paradoxo, Rousseau diz que as ciências e as artes corrompem os costumes, que a 

virtude militar do guerreiro de outrora fora perdida à medida que os homens 

preteriram os exercícios militares em favor do cultivo das ciências e das artes. De certa 

forma, para Rousseau, o caráter afeminado dos romances estaria ligado às aventuras 

romanescas, em que os escritores seduziriam os leitores ao apresentar a eles aventuras 

corriqueiras e não sacrifícios morais, ou seja, paixões humanas que derrotam ou 

ignoram a virtude e sacrificam as “belezas viris”.  Ao passo que, ainda que Rousseau 

narre na Nova Heloísa, com uma abundância nunca antes vista a intimidade das 

personagens, ele apresenta personagens que têm almas sensíveis, que querem se elevar 

às coisas sublimes e que têm desejos simples de acordo com a natureza. Ainda que o 
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seu romance tenha por vezes um tom sentimental, que seduz e que agrada as paixões 

dos leitores como ele havia criticado na Carta a d’Alembert, Rousseau utiliza esse 

recurso linguístico para transportar o leitor para a situação de suas personagens. Nas 

palavras do filósofo genebrino, no segundo prefácio do romance: “Sublimes Autores, 

rebaixai um pouco vossos modelos se quiserdes que se procure imitá-los. Para quem 

elogias a pureza que não foi manchada? Ora! Falai-nos daquela que se pode recuperar; 

talvez, pelo menos, alguém possa compreender-vos” (ROUSSEAU, 1961, p.26; 1994, 

p.38). De acordo com o prefácio de Narciso, Rousseau parece ser um “gênio sublime”, 

que consegue fazer uso da arte para apontar senão a virtude de outrora, que se perdeu, 

ao menos um simulacro 12  de virtude verossímil ao qual os leitores possam se 

identificar e imitar seus exemplo.  A Nova Heloísa, portanto, altera a estrutura do 

romance sentimental e prenuncia elementos característicos daquilo que viria a se 

consagrar, na tradição literária, no Romantismo, como também ressalta Contador 

Borges13. 

Soma-se a isto que, em meio a essa narrativa sentimental, Rousseau inseriu 

dissertações filosóficas, a fim de tentar aprimorar e, talvez, afeminar menos os 

costumes. Essa combinação, porém, tornou a obra menos natural. É pouco comum que 

dois amantes troquem cartas dissertativas, mas isto não muda o efeito forte do 

romance. Ademais, o romance apresenta múltiplas personagens, múltiplas vozes, que 

permitem a Rousseau vivificar as suas dissertações filosóficas apresentando aos 

leitores aberturas, variações, acasos, imprevistos, contingências. Em uma palavra, 

múltiplos pontos de vista sobre um mesmo tema, que devem ser confrontados pelo 

leitor para que ele mesmo encontre uma resposta. É nesse sentido que “R”, no prefácio 

dialogado da obra, diz a “N” o seguinte: “Se vossos personagens existem na natureza, 

confessais que seu estilo é pouco natural?” – diz “N”, ao que “R” lhe responde- 

“Concordo que, do ponto de vista em que vos colocais deve parecer-vos assim” 

(ROUSSEAU, 1994, p. 27).   

Quando une a narrativa sentimental e a dissertação filosófica, Rousseau 

consegue dar vida para os conceitos que ele aborda, como, por exemplo, a “alma 

                                                     
12 Cf. ROUSSEAU, J.-J. Prefácio de Narciso. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p. 300.  
13 “O fenômeno sentimental [...] conhece seu apogeu sobretudo com a explosão sentimental provocada 
pela Nova Heloísa de Rousseau, que conquista definitivamente o leitor burguês. [...] o romance 
sentimental torna-se a categoria dominante do gênero romanesco, e prepara o arrebatamento literário 
seguinte, o Romantismo, ponto culminante dessa tradição.” BORGES, contador. A revolução da 
palavra libertina in A filosofia na alcova. São Paulo: Iluminuras, 2015, p.209. 
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sensível” que ele descreve filosoficamente e, ao mesmo tempo, coloca em cena.  Nesse 

sentido, se o romance filosófico parece ser paradoxal, como diz Marilena Chauí, esta é 

a forma encontrada por Rousseau, e outros filósofos da ilustração, para causar um 

efeito forte no leitor, uma vez que o tratado filosófico já não produzia tanto efeito. 

Diferentemente do tratado filosófico convencional, que apresenta os conceitos de 

modo estático, fixo, o romance filosófico tem o poder de vivificar, de tornar presente 

nas almas dos leitores, conceitos filosóficos abstratos. Por esses motivos, a Nova 

Heloísa não parece causar um paradoxo no pensamento rousseauista, mas ela 

ilustraria o que deveria ser uma boa obra de arte segundo o autor. Para Bento Prado 

Jr. também não se trata de um paradoxo, pois “ao escrever [...] A nova Heloísa” – diz 

Bento- “Rousseau não entra na classe ou no corpo dos “letrados”; ele rouba, ao 

contrário, o bem que lhes confere um privilégio, dando às Belas-Letras um novo 

estatuto, no qual elas já não são o epifenômeno da vontade de potência ou de 

indiferença” (PRADO JR., 2018, p. 204). Eis a novidade formal que Júlia ou a nova 

Heloísa inaugura. 
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18. O QUE É A VIDA? REFLEXÕES A PARTIR DA FENOMENOLOGIA DE 

MICHEL HENRY 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424422-18  

Janessa Pagnussat1 

Resumo 
A fenomenologia da vida de Michel Henry inaugura um método radical para o estudo 
do ser. A partir de uma revisão teórica da tradição fenomenológica, ele apresenta a 
concepção de vida originária, absoluta e imanente. Ela se manifesta em si mesma como 
autoafecção não havendo um distanciamento entre o ser e sua essência, sendo que os 
afetos são revelados nessa fenomenalidade pura. Nesse sentido, o objetivo ao longo 
desse texto é descrever a fenomenologia da vida em Michel Henry baseada na 
concepção de que a materialidade da vida é a afetividade que se revela em sua própria 
essência e na possibilidade da experiência no corpo subjetivo. A partir disso, pretende-
se descrever os dois pólos afetivos, sofrimento e fruição, revelados no pathos da vida, 
na impossibilidade de escapar-se de si mesmo. A vida sente-se no sofrer e no fruir, pois 
ela é sensível e vulnerável, ela se autoafecta. Além disso, Henry considera o corpo 
subjetivo como condição e possibilidade para a manifestação primeira das tonalidades 
afetivas, antes que sejam exteriorizadas ao mundo. Assim, pretendemos descrever a 
vida enquanto uma relação afetiva consigo mesma e com os outros viventes pela 
doação dos afetos no sentir-se imediato em cada ser imanente. 
Palavras-chaves: Fenomenologia. Vida. Imanência. Autoafecção. Afetividade. 
 

A fenomenologia em Michel Henry traz uma nova concepção para o estudo do 

ser e da vida humana. Sua teoria se baseia em uma análise crítica da fenomenologia 

histórica de Husserl e de Heidegger, desenvolvendo a originalidade de seu método 

filosófico. Ao estabelecer uma fenomenologia radical, Henry se distancia de vários 

filósofos, mas também se aproxima ao contrastar críticas construtivas a tradição 

fenomenológica. Pelo distanciamento das teorias de Husserl e de Heidegger, mostra 

que sua teoria é baseada na afetividade da vida. 

A vida, segundo Henry, adota uma concepção de imanência absoluta e 

originária em cada vivente, portanto, em cada subjetividade. Assim, cada ser é 

autoafectado em sua manifestação pura e imanente. Essa vida que se manifesta em si 

mesma, que não se distancia de sua própria essência, também é afetividade subjetiva, 

em que designa que os afetos são manifestados no próprio corpo subjetivo, antes de 

serem exteriorizados. Para explorarmos a teoria da afetividade em Michel Henry se 

torna necessário primeiramente descrever acerca desse conceito de vida imanente. 

                                                     
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, Santa 

Maria/RS, Brasil. Bolsista CAPES. E-mail: janessapagnussat@hotmail.com. 
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Somente a partir disso será possível uma compreensão satisfatória do que são as 

tonalidades afetivas que se dão na manifestação pura da vida. 

Nesse sentido, pretendemos desenvolver a seguir, o conceito de vida henryano 

partindo da teoria radical fenomenológica imanente da afetividade que se desenvolve 

principalmente na Quarta secção da obra L’esencia de la manifestación intitulada 

“Interpretação ontológica fundamental da essência original da revelação como 

afetividade”. Assim, objetiva-se descrever o que é essa afetividade que se manifesta na 

própria subjetividade, na própria vida absoluta como autoafecção, designando ao que 

Henry chama de vida afetiva que se revela no pathos pelo sofrimento e fruição. Para 

tanto, se cada ser vivente é afetividade, então, estamos ligados a outros viventes em 

uma relação subjetiva de afetos. 

 

1 O que é a vida? 

 

O método fenomenológico de Michel Henry inova uma radicalidade para 

designar a fenomenalidade pura a partir da chamada “Fenomenologia da Vida”. Dada 

a concepção de que a fenomenologia estuda os fenômenos que aparecem ao ser, seu 

método designa a Fenomenologia da Vida como o estudo da autoafecção e da 

afetividade como manifestações puras e imanentes da vida. Para Henry (2014a, p. 

304), a vida é um “experimentar-se a si mesmo”. Através dessa concepção que 

pretendemos desenvolver essa nossa pesquisa, trazendo algumas questões que serão 

expostas nessa seção afim de justificarmos que somos seres viventes autoafectados na 

imanência pura e absoluta. Para isso, alguns conceitos como imanência, 

fenomenalidade pura e autoafecção precisam ser explorados2. 

Henry (2015) descreve uma ontologia fenomenológica propondo o estudo da 

autoafecção da vida como manifestação originária, imanente e pura que se essencializa 

em si mesma. Apesar de considerar a teoria de Heidegger, ele designa que não há uma 

diferença entre o ato e a manifestação do fenômeno. De acordo com essa ontologia 

fenomenológica, ocorre a relação do ser autoafectado em sua imanência antes de sua 

exteriorização no mundo e não simplesmente a presença do ser no mundo, o Dasein. 

Nesse sentido, a autoafecção é o ato e a própria manifestação da fenomenalidade pura 

                                                     
2  Esses conceitos serão explorados nessa seção brevemente com o objetivo de justificar o assunto 
proposto nesse artigo, já que uma explicação detalhada destes exigiria um estudo mais aprofundado que 
permeia toda a teoria de Michel Henry: a Fenomenologia da Vida. 
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na vida do ser, é “a estrutura própria da receptividade originária” (DEVARIEUX, 2014, 

p. 86) que é doada a vida em sua própria aparição, sem distanciamento de si mesma, 

em sua autorrevelação3, imanente e absoluta. 

A vida que se sente a si mesma é autoafectada em cada ser na sua singularidade 

imanente. A vida é o ser, pois “viver significa ser” (HENRY, 2011b, p. 199), 

distinguindo-se de toda a exterioridade. Ela se experimenta e se prova a si mesma em 

cada vivente, é originária e absoluta, “se sente, faz a experienciação de si mesma […] a 

pura experienciação de si, o fato de se sentir a si mesma. A essência da vida reside na 

autoafecção” (HENRY, 2011b, p. 206). Esse sentido interno pelo qual o ser é 

autoafectado é a essência da vida. Sendo assim, somos seres afetados pela 

fenomenalidade pura, imanente, absoluta e originária de cada ipseidade 4 . Por 

imanência, Henry designa como “la estrutura de la autoafección” (HENRY, 2015, p. 

439), um sentido interno da essência na possibilidade de afetar-se a si mesma em sua 

própria realidade. Portanto, cada vivente é afetado pela sua própria afecção e doação 

na passividade da experienciação de si mesmo. 

A ipseidade se dá na singularidade do ser, tornando-o único pela sua 

experiência imanente. Cada vida possui uma ipseidade absoluta subjetiva não-

intencional5. Por ignorar toda intencionalidade e toda exterioridade do ser a imanência 

é a essência da vida, ou seja, a relação entre os viventes pode ser compreendida a partir 

dessa essência que se difere de toda estrutura intencional do mundo externo (HENRY, 

2009, p. 222). Somente pela autoafecção enquanto manifestação originária e absoluta, 

cada ser experiencia a si mesmo em sua fenomenalidade pura. A vida como doação a 

si mesma se dá como não-intencional por não necessitar da exterioridade para se 

autoafectar, se manifestar, se experimentar, pois ela é sua própria manifestação. 

Portanto, cada ser vivente é autoafectado pela fenomenalidade pura e imanente para 

posteriormente transcender no mundo. Assim, “a vida é uma dimensão de imanência 

radical. Porquanto possamos pensar esta imanência, ela significa, por conseguinte, a 

                                                     
3 “A autorrevelação própria à vida e que apenas a ela pertence quer dizer duas coisas: por um lado, que 
a vida não é um processo cedo ou inconsciente, é ela que implica a obra originária da revelação; por 
outro, o que é revelado nesta obra da revelação se cumpre na vida, é, com efeito, a vida” (HENRY, 2014b, 
p. 35). 
4 “La ipseidad de la esencia, su autoafección en la immanencia de la afectividad pura, es el ser-sí mismo 
del sujeto como Sí mismo efectivo y concreto, el Sí mismo original de la afección que, como tal, hace 
posible toda afección, incluso la sensible” (HENRY, 2015, p. 445). 
5 “No seio de toda a vida intencional é posto em evidência um momento não intencional em que a vida 
se depara com o seu próprio enigma: o sofrer originário, ou pathos no qual advimos à vida e ao qual 
aderimos ou do qual, inutilmente, procuramos fugir” (HENRY, 2009, p. 24). 
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exclusão de toda exterioridade, a ausência deste horizonte transcendental de 

visibilidade no qual toda coisa é suscetível de tornar-se visível e que denominamos 

mundo” (HENRY, 2011b, p. 205-206). 

A Fenomenologia da Vida enquanto método fenomenológico radical se dá a 

partir de uma fenomenalidade pura. Isso significa que não é possível se distanciar da 

vida, ela é autoafecção, se sente a si mesma em sua própria revelação imanente. Assim, 

a imanência e a afetividade remetem a vida como poder e manifestação do Si, o 

aparecer6, a passividade na experienciação de si mesma, no sofrer e no fruir de sua 

afetividade. 

 

Constata-se que a Vida é um “processo” e ao ato do sujeito é o da “vinda na” Vida, 

tendo como consequência o poder próprio que esta lhe confere, por um lado, com 

a sua natureza processual autoconstituída, mas orientada, e, por outro, com o 

poder próprio e singular de deixar “vir na”, em razão da passividade positiva 

anteriormente invocada, se bem que este ato se designe como uma prova, ou 

melhor, uma prova de si, que desde início é tida como sendo de tonalidade afetiva 

(LECLERCQ, 2017, p. 14). 

 

A vida é revelação do ser afetivo e somente pela afetividade eu consigo 

representar o meu ser, minha vida. Estar afetado é possuir o sentimento de si na 

condição de doação pura e imanente, autoafecção, ipseidade, afetividade e 

subjetividade. Por isso, a fenomenologia de Henry se justifica pela radicalidade de uma 

fenomenalidade pura que se sente e se experimenta a si mesma, antes de se exteriorizar 

ao mundo. Não há uma constituição da identidade do Si, mas sua própria revelação é 

suficiente para a experiência subjetiva. Sua materialidade fenomenológica se dá 

através da afetividade que se revela no corpo como conteúdo subjetivo imanente. 

 

2 A afetividade: manifestação pura e absoluta no pathos 

 

O tema da afetividade permeia grande parte das obras de Michel Henry. Em sua 

principal obra L’esencia de la manifestación, Henry traz a ideia da manifestação da 

vida em si mesma como uma estrutura imanente e afetiva. A vida designa a imanência 

                                                     
6 “La fenomenologia es el studio del aparecer mismo cuanto aparece (y también, por ello, de cuanto en 
general aparece) [...] aparecer es em realidade lo mismo que ser” (HENRY, 2015, p. 6). 
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absoluta do ser e seu estudo parte de uma fenomenologia radical que ignora as coisas 

externas para sua concepção fenomenológica. Na Quarta secção, ele descreve a 

afetividade como experiência da subjetividade radical e essência da vida. Segundo 

Florinda Martins (2010, p. 40), “esta obra trata ‘a estrutura interna da imanência e o 

problema da indeterminação fenomenológica do invisível’”, em que a vida é invisível e 

patética em sua experiência originária. Assim, torna-se necessária uma materialidade 

da vida para a compreensão dos fenômenos que aparecem ao ser. Essa materialidade 

é designada pela afetividade na vivência subjetiva, ou seja, a materialidade 

fenomenológica invisível da vida é a afetividade como “la esencia originaria de la 

revelacion” (HENRY, 2015, p. 440). Segundo Proença (2017, p. 203), “a Afetividade é 

a energia vivida enquanto energia incarnada, efetivamente sentida. É portanto aí que 

se encontra a subjetividade absoluta que precede e que condiciona a consciência e as 

suas representações”. 

A subjetividade é onde se encontra a Vida, em sua interioridade autoafectiva e 

em sua manifestação imanente e interior. O manifestar-se, para Henry, é o movimento 

da vida e sua essência é sempre a mesma, em sua própria autoafecção e em seu pathos. 

Nesse sentido, Henry designa a vida afetiva através do sofrer e do fruir como dois 

alicerces para a subjetividade imanente, ou seja, dois pólos de movimentos da 

afetividade que se excluem e se sucedem na mesma autoafecção da vida. Essas 

tonalidades afetivas se manifestam no pathos, muito além dos sentidos e sentimentos. 

O pathos como originário é o “núcleo invisível da vida”, aquilo que não se vê, mas se 

revela em sua singularidade afetiva como sentimento de Si. 

Para tanto, a afetividade como sentimento originário da manifestação da vida, 

não necessita de uma representação do sofrimento e da fruição, pois o Si sente a si 

mesmo em sua materialidade patética. O sofrimento é passivo na afetividade originária 

revelada no pathos da vida. Pela passividade, a vida afetiva se revela nela mesma 

enquanto absoluta, originária e imanente. Assim, o sofrimento só pode ser dado na 

vida em que o ser é autoafectado. Portanto, a vida se abraça a si mesma no seu pathos 

onde os afetos são doados no sentir-se imediato. 

Segundo Henry (2012b), a vida que é invisível em seu pathos, vem a luz da 

exterioridade através de manifestações primeiras de um corpo imanente e subjetivo. 

Tomemos como exemplo, alimentar-se, vestir-se e encontrar o outro como 

necessidades subjetivas da vida afetiva que é sensível. Assim, o corpo pela sua 
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subjetividade permite que a revelação dos afetos ocorra na exterioridade 

transcendental, como condição e possibilidade do Si de manifestar as tonalidades 

afetivas. Ele é o local onde se revelam essas tonalidades e a vida imanente em sua 

forma transcendental. O “‘Eu Posso’ fundamental cuja autoafecção constitui nossa 

corporeidade originária” (HENRY, 2011b, p. 211) é o movimento subjetivo revelado em 

seu corpo em que é possível transformar o sofrimento em fruição pela força subjetiva 

e passiva. O poder do corpo subjetivo se refere a força intencional patética no 

movimento de autoafecção. Nesse sentido, ele é a própria experiência do ser dada de 

modo imediato, a experiência interna transcendental da subjetividade que se 

manifesta na esfera da imanência absoluta. Então, a imanência como essência da vida 

é também a essência da transcendência (HENRY, 2012b, p. 136). 

O corpo pela possibilidade do “Eu posso” possui poderes que permitem o 

movimento inerente dos seus membros e dos seus órgãos. Essa força do corpo aos seus 

movimentos implica em um saber primitivo que antecede o reconhecimento do ser 

como existente e representado no mundo. Antes da consciência e de qualquer 

pensamento esse saber primitivo é doado em uma “noite obscura” como uma 

sabedoria originária. Conforme afirma Proença (2017, p. 192), “na Noite do corpo, 

anterior à consciência e ao pensamento reside um saber ‘primitivo’ e ‘essencial’, que 

precede, por exemplo qualquer leitura, tornando assim possível a aquisição do saber 

científico, precedendo-o e fundando-o”. Esse saber primordial sobre nosso corpo 

permite movimentá-lo imanentemente, como por exemplo, movimentos como saber 

mover a língua e saber mover as mãos nos remetem a essa sabedoria própria que 

aponta Michel Henry7. Além disso, também é condição para todo o conhecimento 

objetivo e científico. Assim, sendo o corpo a unidade do saber e do sentir, “o ‘si’ e a 

ipseidade do corpo não são o fim, mas a condição desse saber” (HENRY, 2012b, p. 

118, grifos do autor). 

Utilizando o exemplo do sentimento de dor, ao qual Henry se refere diversas 

vezes em seus escritos, podemos explicar melhor a subjetividade do corpo. A dor, antes 

de ser anunciada e revelada a alguém, eu a sinto em minha subjetividade como um 

todo, como um sentimento que não posso explicá-lo ou representá-lo tal como a estou 

sentindo, pois “não há lugar para uma consciência reflexiva que considere a dor a partir 

                                                     
7  “[...]o saber-mover-as-mãos, o saber-virar-os-olhos – o saber da vida não é de nenhum modo 
objetivo, nem em sentido algum, não tem objeto, porque não traz em si a relação com o objeto, porque 
sua essência não é essa relação” (HENRY, 2012a, p. 35, grifo do autor). 
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de fora” (MORUJÃO, 2017, p. 85). A dor é doada a mim mesma, somente eu posso 

senti-la, em meu pathos. Segundo Praseres (2017, p. 94), “pathos, paixão, afeção, vida 

patética, é a própria afeção, o corpo é subjetivo. Para Henry nós não temos uma 

interioridade, somos a interioridade, pathos é definido como subjetividade originária 

transcendental, vai se revelando, se autorevela a mim”. Pelo sentimento de si, a 

afetividade se revela, pois, ela é a própria manifestação no pathos originário da vida, 

nesse movimento de possibilidade entre o sofrer e o fruir que se dão na imanência da 

vida, na passividade, no “Eu posso”. 

 

Porque eu não posso não estar na minha dor, na dor que sinto: sinto-a em mim 

enquanto existindo num corpo dotados de sentidos, num corpo que sente, no corpo 

que sou. Sinto-a em apelo de modalização do sentir. Sofrer/fruir é a tessitura 

originária da nossa vivência (MARTINS, 2014, p. 27). 

 

O sofrimento e a fruição enquanto modalidades da efetuação fenomenológica 

fazem parte do curso da vida se dando originariamente ao ser. Essas tonalidades não 

se referem as experiências empíricas vivenciadas, mas a essência absoluta em sua 

fenomenalidade pura. Assim também se dá a passagem de uma tonalidade 

considerada negativa para uma tonalidade positiva, em que a alegria sucede o 

sofrimento do ser independentemente das representações existentes no mundo. Os 

afetos ocorrem na sua afetividade, no sentir-se a si mesmo. 

Portanto, a vida é esse “experimentar-se a si mesmo”, é autoafecção, enquanto 

me autoafecto, afeto o outro e me permito afetar. As tonalidades afetivas constituem a 

motivação para a ação humana e para a substituição de uma tonalidade negativa por 

uma positiva. Assim, “se é no sofrer que a vida vem a si, então é nele que, provando-se 

ela frui de si” (HENRY, 2014b, p. 39). Exemplos como tristeza, depressão e desespero 

são tonalidades afetivas negativas sentidas na fenomenalidade pura e na imanência do 

ser. Afetos que permitem ao ser experimentar-se a si mesmo, provar-se a si mesmo e 

estar tão próximo a Si, mas ao mesmo tempo não conseguir superar esse fardo, pois o 

ser não pode fugir de si próprio. “Algo como a angústia, como uma tonalidade afetiva 

qualquer em geral, não pode se produzir senão em um ser originariamente constituído 

em si mesmo como autoafecção e como encontrando sua essência na vida e na 

afetividade” (HENRY, 2011b, p. 209). Cada ser sofre e frui em sua própria afecção, pois 

a vida flui constantemente em sua essência, refletindo até em nossos sonhos. A 
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afetividade imanente e subjetiva não para de cessar na Vida, já que mesmo quando 

estamos dormindo podemos sonhar que sentimos dor em determinada parte do corpo, 

por exemplo, e ao acordarmos estar de fato sendo afetado por ela. Além disso, casos 

como stress e depressão que são refletidos em insônia ou pesadelos justificam que o 

ser sofre em si mesmo e em seu corpo subjetivo, sem que haja um distanciamento de 

Si. 

Além disso, o sofrimento por vezes leva a um fechamento do nosso corpo com 

nós mesmos, colocando-nos em uma condição de incomunicáveis. Sofremos no corpo 

e na carne, sentimos o sofrer em nossa interioridade que muitas vezes os outros seres 

viventes não conseguem nos compreender, pois não é possível representar o que estou 

sentindo. Enquanto movimento entre o sofrer e o fruir, na sua experienciação, a vida 

pode voltar-se a si mesma num processo de autodestruição gerando sentimentos ruins 

dela mesma, como ódio, raiva e ressentimento. A vida se abandona a si mesma em sua 

fragilidade e sensibilidade e o fato de tirar a vida é insignificante, porque não há um 

distanciamento dela. Nesse processo de sofrer-se a si mesmo ela se suporta, se revela 

e também se autodestrói, caso não consiga fazer um movimento reversível. Portanto, 

nesses casos, necessita da ajuda de outras subjetividades afetivas para retomar sua 

essência, transformando o movimento de sofrer em fruição, uma tonalidade negativa 

em positiva. Considerando que cada ser vivencia e experiencia sua própria essência, a 

condição e possibilidade para o movimento afetivo da vida depende também dessa 

relação intersubjetiva entre viventes. 

A vida precisa de um processo de autotransformação para voltar ao seu 

originário, ao que fora esquecido do Si. O sofrer-se a si mesmo em sua passividade é 

inescapável, mas também pode ser transformável (PROENÇA, 2017, p. 200). Somente 

pela superação da vida, há um retorno a sua essência e a manifestação da afetividade 

em seu movimento imanente de fruição. 

Segundo Henry (2012a), a barbárie nos leva ao esquecimento da Vida. A sua 

incapacidade de dar-se Energia devido ao seu sofrimento gera doenças, a doença da 

Vida8. Ansiedade, angústia, desespero e descontentamento de Si são algumas doenças 

da vida geradas a partir da barbárie, fazendo com que a vida se torne incapaz de sentir-

se a si mesma, distanciando-se de sua essência. A vida perde seu significado na medida 

                                                     
8 No Capítulo 4 da obra A Barbárie intitulado “Doença da Vida”, Henry descreve sobre o esquecimento 
da vida como distanciamento da essência originária e absoluta do ser que é originado pelo avanço 
tecnológico e científico, gerando a barbárie. 
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em que a evolução científica trouxe alguns aspectos negativos para as vivências 

ontológicas, dando importância maior aos bens de consumo do que ao cuidado do Si. 

Diante da barbárie, estamos nos tornando objetos da tecnologia e nos afastando de 

nossa própria subjetividade. A vida precisa ser cuidada, ela é o lugar de vivência do ser, 

de sua manifestação pura e de sua autorevelação imanente. Portanto, surge a 

necessidade de repensar nossa existência e nos reaproximar da essência absoluta da 

vida e de sua afetividade transformando o sofrimento em fruição, cuidando mais de si 

mesmo e do corpo subjetivo, já que estamos na vida através dele. 

 

3 Considerações finais 

 

A relevância de trazermos um tema sobre a vida e a afetividade se justifica pela 

importância de reflexões contemporâneas acerca do que nos afeta enquanto seres 

viventes existentes no mundo. As tonalidades afetivas de sofrimento e fruição descritas 

por Henry impactam diretamente no re-pensar a filosofia, a psicologia, a antropologia 

e o cuidado com o si da vida. Se cada ser é afetividade estamos ligados com outras 

subjetividades numa relação subjetiva e afetiva. Assim, somos seres viventes 

entrelaçados pelas tonalidades afetivas, pelo sentir-se a si mesmo e sentir o outro. No 

processo de autoafecção da vida, o ser se autoafecta e afecta os outros em um processo 

intersubjetivo. 

Atualmente, ao estarmos vivenciando uma crise pandêmica mundial, há um 

apelo para cuidarmos do corpo, mas não somente do corpo objetivo (Körper), mas ao 

que Henry nos chama atenção: o corpo subjetivo que sustenta a vida, a existência do 

ser no sofrer e no fruir patético. É necessário resgatar a essência originária da vida, o 

absoluto, que se encontra nela mesma e não na exterioridade. 

Pelo sofrer-se a si mesmo, o ser vivente procura na exterioridade formas de 

suprir essa necessidade da vida. Há uma busca constante pelos bens de consumo 

resultantes do avanço científico e tecnológico para transformar esse sofrimento em 

uma tonalidade afetiva positiva. Mas, eles levam a barbárie e geram uma satisfação 

momentânea pois não ocasionam uma autotransformação do ser vivente, apenas 

distanciam ainda mais o ser de sua essência, já que o sofrimento está na vida, no sentir-

se a si mesma, em sua fenomenalidade. A vida se manifesta em sua imanência pura 
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como autoafecção e essa busca constante por bens materiais no mundo gera um 

esquecimento do Si. 

A teoria henryana traz conceitos importantes que nos fazem refletir sobre isso 

e que procuramos elucidar brevemente no texto. Percebemos que problemas 

psicológicos são cada vez mais comuns, originados desse distanciamento da essência 

da vida. Assim, se torna necessário o resgate do verdadeiro significado da Vida, já que 

sua essência se revela nela mesma, em sua materialidade fenomenológica: a 

afetividade manifestada no pathos originário. Na impossibilidade de escapar-se de si 

mesmo, cada ser sente a si mesmo e se permite autoafectar e afetar o outro. Portanto, 

somos seres subjetivos existentes no mundo ligados pela afetividade permitindo o 

movimento das tonalidades afetivas entre sofrimento e fruição, sendo que a 

necessidade de cuidado do Si e cuidado do outro se dá por esses afetos revelados na 

imanência absoluta.  
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Resumo 
O ensaio pretende desenvolver uma reflexão teórico-crítica sobre a crise dos espaços 
de ressonância no contexto social (tardo) moderno. Com ênfase na perspectiva 
dialógica, aproximaremos a fenomenologia de Merleau-Ponty de alguns 
apontamentos sociológicos de Hartmut Rosa. A questão a ser desenvolvida é: como a 
aceleração do ritmo da vida interfere na instituição das vozes próprias e, por 
conseguinte, na intensificação do processo de alienação, impossibilitando espaços 
dialógicos de ressonância? 
Palavras-chave: Aceleração Social; Corpo Sensível; Experiência Temporal; Alienação; 
Ressonância. 
 

O contexto da pandemia do Coronavírus deu ênfase a um questionamento: 

como um problema comum a todos, pode conduzir a interpretações e reações tão 

distintas e, em muitos casos, controversas? No caso da sociedade brasileira, esta 

pergunta parece estar imersa em um caos discursivo e social que aponta para 

problemas mais profundos, referentes à constituição das subjetividades e às relações 

intersubjetivas. Na esteira acelerada dos fatos, os acontecimentos multiplicam a 

distância entre percepções da realidade e suas diferentes vozes expressivas, 

dificultando ainda mais a busca por soluções possíveis para uma crise sanitária e 

política instalada, antes de tudo, em um mundo comum. Parece de extrema relevância 

dar início à presente reflexão com mais algumas perguntas: o que provoca o 

distanciamento entre as vozes? E o que torna possível a existência de diálogos em um 

contexto de crise? Por que não conseguimos aterrissar neste solo comum para 

criarmos juntos outras formas de contrapor os problemas sociais? Estas perguntas são 

os gatilhos para este estudo e serão desenvolvidas com o apoio dos escritos de Merleau-

Ponty e Hartmut Rosa.  

Na hipótese trazida por Rosa, a impossibilidade de aproximação entre 

diferentes percepções da realidade e, por sua vez, de diálogos ressonantes, relaciona-

                                                     
1  Mestranda em Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista CAPES. Endereço eletrônico: 
giovannahpozzer@gmail.com 
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se com as transformações das estruturas temporais advindas do processo (tardo) 

moderno de aceleração social e encontra, neste percurso, o problema da alienação. A 

ampliação do alcance tecnológico disponível gera um paradoxo: “o horizonte do não-

alcançável e o não-disponível cresce cada vez mais e o mundo posto à disponibilidade 

se nega a responder” (ROSA, 2019b, p.74). Portanto, em um processo acelerado e, por 

consequência, de intensa alienação, o sujeito tem sua percepção temporal acelerada, 

o que dificulta uma consciência (reflexiva) da diferenciação que o coloca em relação 

com o mundo e, por sua vez, das possibilidades de resposta para este processo. Em um 

presente comprimido e volátil, sempre prestes a mudar, os sujeitos (tardo) modernos 

têm a impressão de uma atemporalidade. Com estes primeiros apontamentos, parece 

fundamental retomar a premissa do ser relacional, ressaltada pela tradição 

fenomenológica e em especial por Merleau-Ponty, para quem a temporalidade e sua 

historicidade reflexiva possuem papéis primordiais na constituição do corpo próprio, 

cuja abertura ao mundo e o distanciamento ocorrem em um processo 

simultaneamente irrefletido e operante; sensível e expressivo. 

Para aproximarmos a descrição da constituição relacional do corpo próprio às 

consequências do processo de aceleração social na formação das identidades, com a 

finalidade de ressaltar o problema da intersubjetividade dialógica, propomos uma 

reflexão sobre a relação entre corpo e mundo na perspectiva fenomenológica de 

Merleau-Ponty para, a partir disso (1), analisarmos junto a Rosa a interferência do 

processo socioestrutural de aceleração do ritmo de vida, ressaltando a consequente 

fragmentação das identidades (tardo)modernas e seu reflexo no processo de alienação 

(2). Na sequência, a interpretação do conceito de alienação será apresentada a partir 

de sua ambiguidade intrínseca: como o processo alienante integra, por um lado, a 

instituição das vozes próprias e provoca, por outro lado, seus silenciamentos (3)? E 

como, por via desta alienação, podemos compreender a crise dos espaços de 

ressonância dialógica (4)?  

 

Os corpos sensíveis em relação com o mundo 

 

A busca pelo sentido do ser no mundo acompanhou os últimos escritos de 

Merleau-Ponty, nos quais o filósofo pretendia reinterpretar as concepções “a respeito 

de nossa experiência do mundo” (MERLEAU-PONTY, 2014, p.20). No limiar do 
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sentido e do não-sentido, haveria uma premissa básica, afirmava Merleau-Ponty: 

somos, antes de mais nada, corpos sensíveis no mundo, cuja certeza desta 

sensibilidade deve estruturar nosso mundo inteligível: “Essa certeza injustificável de 

um mundo sensível comum a todos nós é, em nós, o ponto de apoio da verdade” 

(MERLEAU-PONTY, 2014, p.25) e permitia a Merleau-Ponty refletir sobre seus 

desdobramentos expressivos2 como um grande tecido de diferenciações proveniente 

de um solo comum.  

O pensamento nasceria em meio a esta trama corporal sensível, sendo, 

portanto, fruto de uma história aparente das experiências que depende, por sua vez, 

de relações essenciais de dependência para existir:   

 

o que para nós se chama pensamento exige esta sua distância, esta abertura inicial 

que constitui para nós campo de visão, campo de futuro e passado… em todo caso, 

já que se trata aqui apenas de tomar um primeiro contato com nossas certezas 

naturais, não há dúvida de que elas repousam, no que respeita ao espírito e à 

verdade, sobre a primeira camada do mundo sensível e que nossa segurança de 

estar na verdade e estar no mundo é uma só. (MERLEAU-PONTY, 2014, p.25) 

 

Assim, Merleau-Ponty correlacionava a camada contínua e comum com a 

reconstrução temporal dos pensamentos. Nesta passagem, a distância necessária para 

transformar a experiência sensível em pensamento significa um processo genético e, 

portanto, indireto, que institui os sentidos, ou seja, a perspectiva necessária para se 

construir um mundo inteligível. Já a abertura está para os campos perceptivos, 

imersos na camada sensível e corpórea de um mundo comum, desde onde se encontra 

o verdadeiro: “como a coisa, como o outro, o verdadeiro cintila através de uma 

experiência emocional e quase carnal, onde as "ideias" - as de outrem como as nossas 

- são antes traços de sua fisionomia e da nossa, e são menos compreendidas do que 

acolhidas” (MERLEAU-PONTY, 2014, p.25). 

A experiência da verdade não pode ser, portanto, diretamente exposta, pois está 

sempre atravessada por tensões que nascem em um tecido corporal visivelmente 

                                                     
2 Como explica Silva (2009), Merleau-Ponty pretendia ampliar o sentido da reflexão, em distinção à 
tradição reflexiva estrita na qual há um ideal de “subjetividade indeclinável”. Este segundo conceito de 
reflexão em sentido amplo, explica Silva, buscava compreender a abertura inicial e irrefletida ao mundo 
em um ato de retorno do pensamento sobre si. “Merleau-Ponty explicita então esse novo horizonte 
ontológico da noção de reflexão como abertura de um ‘campo’” que avista um movimento de 
circularidade (SILVA, 2009, p.153-154).   
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sensível e irrefletido, com todas as suas nuances emocionais e carnais. Assim, um 

diálogo autêntico é, na interpretação de Merleau-Ponty, entrelaçado por essas 

estruturas sensíveis que precisam ser fissuradas por camadas segundas de 

pensamentos, para permitir aos diferentes lados uma transformação reflexiva e 

"pensamentos que não eram capazes de ter sozinhos (MERLEAU-PONTY, 2014, 

p.26). Com isso, não parece pertinente afirmar que um mundo inteligível sustenta essa 

troca, pois “uns e outros, próximos ou afastados, estão, em todo caso, justapostos no 

mundo e a percepção, que talvez não esteja ‘em minha cabeça’, não está em parte 

alguma a não ser em meu corpo como coisa do mundo” (MERLEAU-PONTY, 2014, 

p.23). É, portanto, desde dentro de um mundo comum e com base naquilo que as 

diferentes vidas têm de articulado, que podemos comunicar nossos mundos privados.  

A interpretação de Merleau-Ponty sobre os desdobramentos sensíveis da 

corporeidade e sua construção reflexiva apoiada no irrefletido 3 , possibilita um 

entendimento filosófico da teoria social da ressonância desenvolvida por Hartmut 

Rosa, na qual o autor pretendeu realizar uma sociologia da relação com o mundo, 

partindo do solo fenomenológico e afirmando que a conformação “entre sujeito e 

mundo que o encontra é sempre já o resultado da ressonância processual e da 

reificação que ensurdece a ressonância” (ROSA, 2019b, p.74). Reificação esta que 

resulta necessariamente de um processo estrutural alienante para poder transformar 

uma experiência de “pura” ressonância em algo diferenciável e compreensível, caso 

contrário, seria somente reverberação sem encontro, sem sentido.  Como os sujeitos 

“sempre já se encontram intrincados em, envoltos por ou relacionados com o mundo 

como todo” (ROSA, 2019b, p.74), é possível voltar a Merleau-Ponty para elucidar a 

respeito da forma primária de toda experiência.  

Como já explicitado, o mundo comum merleau-pontyano é um tecido aberto a 

inter-relações e há nele uma camada existencial sensivelmente ressonante, sobre a 

qual se desdobram diferentes mundos privados, constituídos a partir dos 

distanciamentos reflexivos que sempre retomam as experiências sensíveis. Estes 

mundos em segunda potência recriam o primeiro comum, definindo-o como 

linguagem compreensiva por meio de uma distância fundamental, ponto que se 

aproxima à teoria de Rosa, para quem ressonância e alienação são necessariamente 

                                                     
3 “Reflexão e irrefletido estão umbilicalmente ligados” (SILVA, 2009, p.156). 
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complementares, pois constituem a relação essencial da construção subjetiva em seu 

diálogo com mundo e com os outros (ROSA, 2019b, p.73). 

Entre uma proposição de ressonância comum e um caminho extremo de 

privatização alienante dos sujeitos, olharemos para os pressupostos socioestruturais 

da teoria da aceleração social desenvolvida por Rosa, para explicitar quais as suas 

interferências na constituição das identidades na Modernidade Tardia e 

posteriormente compreender como este processo altera as formas dialógicas de 

ressonância horizontal entre os sujeitos.   

 

Aceleração do ritmo de vida e fragmentação das identidades 

 

A relação entre aceleração técnica e as modificações também aceleradas do 

ritmo da vida transformam fundamentalmente “o tipo e a forma de ‘estar no mundo’ 

das pessoas” (ROSA, 2019a, 189). Sua formatação é interferida por fatores tecnológicos 

que alteram as percepções temporais e espaciais, transformando os processos 

relacionais dos sujeitos. Segundo Rosa, é possível expor de forma esquemática três 

formas de aceleração espaço-temporais: “assim como nossa relação com o espaço foi 

modificada sobretudo pela aceleração dos transportes, nossa relação com as pessoas 

foi revolucionada pela aceleração da comunicação e nossa relação com as coisas pela 

aceleração da reprodução” (ROSA, 2019a, p.202). 

No entanto, a aceleração parece ser um cerne paradoxal das transformações 

temporais perceptíveis nas sociedades (tardo) modernas. Segundo a hipótese central 

do trabalho de Rosa, a sociedade moderna pode ser entendida como sociedade da 

aceleração, pois contém em si uma junção da aceleração técnica, com sua 

intensificação do ritmo da vida, e a tendência ao crescimento (ROSA, 2019a, p.135). 

Experienciamos, portanto, um processo paradoxal de aceleração, pois a percepção de 

um tempo escasso – mesmo frente aos avanços tecnológicos que facilitam a “gerência” 

temporal cotidiana, aumentando os espaços de tempo livre – coloca questões que vão 

além de definições lineares sobre as consequências aceleracionistas da Modernidade 

Tardia4.  

                                                     
4  Escolhemos seguir a nomenclatura designada por Hartmut Rosa sobre o período histórico da 
Modernidade ao qual nos referimos. 
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Rosa conecta de forma inversamente proporcional o desenvolvimento 

tecnológico à sensação de escassez temporal, apontando sua análise para as possíveis 

consequências que estariam interligadas à constituição das formas de identidade 

(tardo) moderna. Descrevendo a aceleração do ritmo vivencial como “aumento dos 

episódios de ação e ou de experiência por unidade de tempo” em função “de um 

escasseamento dos recursos temporais” (ROSA, 2019a, p.239), o autor realizou sua 

análise com base em componentes objetivos – verificáveis empiricamente, como os 

adensamentos dos episódios de ação – e subjetivos – referentes a experiências de 

estresse e pressão temporal. 

Havendo um aumento aparente dos episódios de ação, as estruturas temporais 

começam a ser caracterizadas por uma fragmentação, “pela decomposição de cursos 

de ação e experiências em sequências cada vez menores, com janelas de atenção 

decrescentes” (ROSA, 2019a, 246). Em termos descritivos, portanto, o aumento da 

disponibilidade de acesso a bens e situações reduz o intervalo de tempo de dedicação 

a cada episódio, multiplicando-os, o que ressalta uma diminuição dos espaços 

perceptivos e reflexivos de atenção; já em termos subjetivos, aceleração e escassez 

temporal se relacionam paradoxalmente, de modo que as experiências, que poderiam 

ser desaceleradas pelo processo tecnológico crescente, acabam por ser também 

aceleradas e multiplicadas, gerando menos tempo disponível e mais sensação de 

esgotamento.  

Rosa pretendeu delinear uma explicação para a transformação temporal 

enfatizada no contexto da Modernidade Tardia (ROSA, 2019a, p.268): haveria, pois, 

uma percepção de pressão temporal que coloca os sujeitos em uma relação 

temporalmente acelerada com o espaço, com as coisas e com os outros. Permeados, 

por um lado, pelo medo de perder oportunidades – os sujeitos tendem ao gozo 

acelerado das experiências, quantificando-as – e, por outro, em uma compulsão à 

adaptação – os sujeitos sentem uma expressiva insuficiência, consequente desta 

dinâmica sócio estrutural acelerada.  

Esse processo circunstancial produz uma frustrante constatação: as 

experiências genuínas de relação com o mundo, aquelas responsáveis por formar os 

rastros mais duradouros e profundos de memória subjetiva, com base em vivências5 

                                                     
5 Rosa se refere à Walter Benjamin ao diferenciar o que seriam vivências e experiências: “Benjamin 
diagnostica uma progressiva perda da experiência na sociedade, que resulta na incapacidade dos 
sujeitos em transformar as inúmeras vivências traumáticas do cotidiano (para as quais a vida 
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marcantes do cotidiano, passam a ser cada vez mais raras. A experiência – entendida 

como o resultado das diferenciações temporais vivenciadas – podem se tornar 

impossíveis “em um mundo no qual horizontes de expectativas se transformam 

permanentemente e no qual espaços de experiências são continuamente 

reconstruídos” (ROSA, 2019a, p.292). Com base nas análises de Rosa, é possível 

afirmar que o imperativo dinâmico das estruturas temporais transforma não somente 

o comportamento das pessoas, mas também sua forma de ser no mundo – sua 

identidade e suas auto relações subjetivas – modificando a noção de quem somos no 

mundo, sendo esta “uma função de nossa relação com o espaço, o tempo, o próximo e 

os objetos de nosso meio, bem como de nossas ações e vivências” (ROSA, 2019a, 

p.293).  

A dinamização das identidades, movida por um certo amor ao movimento, 

impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico, conduziu as auto relações subjetivas 

e relações entre sujeito e mundo na Modernidade Clássica a um modo de 

temporalização da vida, vivenciado sob a forma da individualização: “uma 

perspectiva da própria vida como um projeto a ser desenvolvido temporalmente” 

(ROSA, 2019a, p.455), sendo a própria intensificação deste modo de vida, temporal e 

dinâmico, produtora de uma perspectiva tardo-moderna situacional, que provoca, 

consequentemente, a aceleração das formas de ser no mundo. Isto resulta, portanto, 

em modificações socioestruturais em ritmo intrageracional, contornando um 

contexto de elevada contingência e instabilidade que sinaliza a formulação de um tipo 

de individualidade puntiforme, que, devido a velocidade acentuada de constituição, 

possui dificuldade de se re-conhecer temporalmente e narrativamente. Forma-se, 

assim, um sujeito volátil e uma contração identitária: “o que há de fundamental 

(substancial) nessas identidades [...] se torna temporalmente instável: elas se 

transformam tendencialmente de situação para situação e de contexto para contexto” 

(ROSA, 2019a, p. 297). 

A temporalização do tempo é, no contexto tardio da Modernidade, um 

imperativo que desloca a “decisão a respeito da duração, da sequência, do ritmo e da 

                                                     
metropolitana se parece, assim como Simmel, paradigmática) em experiência genuína. Experiência é 
para Benjamin, algo inextricavelmente ligado a agregação do vivido à história experienciada e à tradição 
vivida ela surge através de uma apropriação do vivenciado com auxílio dos padrões narrativos estáveis 
fixados na memória e à luz dos Horizontes de expectativa e historicamente firmados. Assim, vivências 
só podem se tornar experiências se puderem ser relacionadas de forma significativa a um passado e a 
um futuro individual e coletivo." (ROSA, 2019, p.291, 292) 
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velocidade das ações, acontecimentos e vinculações" (ROSA, 2019a, p.469) no ato de 

sua realização, isto é, no próprio tempo de feitura que não mais obedece a um plano 

cronológico pré-definido e dificulta os espaços de reflexividade, tornando-se, 

paradoxalmente, destemporalizado. Este modo situacional operante é resultado de 

uma hiperaceleração (ROSA, 2019a, p.476) que não interfere somente nos fatores 

estruturais e empiricamente observáveis, mas, também, nas construções subjetivas 

que mostram, com isso, um certo descolamento de seu desenvolvimento histórico e 

das autodiferenciações temporais que as definem.      

Esboçamos brevemente o caminho conceitual que levou Hartmut Rosa a 

interpretar a aceleração técnica íntima e paradoxalmente relacionada à aceleração do 

ritmo de vida, causando, segundo o autor, uma transformação problemática das 

identidades no contexto (tardo) moderno. Para aproximarmos essa reflexão da 

experiência dialógica e da crise de ressonância, olharemos para o processo ambíguo de 

alienação, destacando sua relação com a constituição das vozes e os silenciamentos. 

 

O diálogo das vozes próprias entre ressonância e alienação   

 

 Rosa interpretou o conceito de ressonância como o princípio orientador da 

busca por uma “vida bem-sucedida”, sendo um “modo relacional no qual sujeito e 

mundo colocam-se numa relação responsiva” a partir de um acontecimento 

processual, dinâmico e bilateral (ROSA, 2019a, XXXI). Para o autor, as diferentes 

formas de experiência ressonante possuem um significado central na vida subjetiva, 

pois “as pessoas buscam e experienciam nessas situações a ligação ou o encontro com 

um outro” (ROSA, 2019a, XXXII). Os sujeitos estariam, portanto, sempre dispostos a 

encontros não-instrumentais. Em sua conceitualização, Rosa define ressonância 

como algo que ocorre entre atores ou entidades sob a condição de um elo dinâmico, 

tendo como resultado uma transformação mútua (ROSA, 2019a, XXXV) e a oferece 

como conceito complementar à alienação – seu outro –, sendo esta “compreendida 

como uma relação de insuficiência relacional” (ROSA, 2019a, XXXVII) ou um modo 

operante desconectado do mundo. 

 Em um estado de extrema alienação, expresso pelo autor como resultado da 

falta ou deficiência das relações, cessaria toda potência ressonante do sujeito, ou seja, 

sua capacidade de abertura aos outros e ao mundo. Para além deste extremo 
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conceitual, Rosa apresenta uma interpretação intermediária em que compreende o 

conceito de alienação de forma não-essencialista, como parte integrante do processo 

constitutivo das subjetividades estabelecido “entre relações ‘mudas’ ou ‘ressoantes'” 

(ROSA, 2019a, XXXVIII). Dessa forma, Rosa preserva um entendimento 

complementar sobre os dois conceitos: da mesma forma que sujeitos podem estar 

abertos a instantes de ressonância com o mundo, precisam de uma distância 

parcialmente alienante para compreendê-lo. Nesse sentido, a alienação aparece como 

um pressuposto “inevitável para o desenvolvimento da ‘voz própria’” (ROSA, 2019a, 

XXXVIII) e, por conseguinte, para a estruturação dialógica do mundo.  

 A ideia de uma alienação como parte do processo constitutivo das vozes 

próprias se aproxima ao que Merleau-Ponty compreendeu como o espaço silencioso 

da experiência dialógica: “relação silenciosa com o outro” que mostra "o poder mais 

próprio da fala” (MERLEAU-PONTY, 2002, p.167). Para o filósofo, o processo que 

institui sentido ao corpo expressivo acontece por meio de uma abertura a um campo 

sensível de gestos e expressões e ganha um contorno compreensível quando re-fletido 

pela distância de um silêncio falante. Podemos afirmar nesses termos que a 

expressividade é concomitantemente ressonante e alienante, pois é encontro ou 

relação sensível com o mundo e com os outros e é também distanciamento simbólico. 

O corpo expressivo precisa de um sentido para suas relações e por essa necessidade se 

constrói em uma circularidade reflexiva, dada entre os signos e suas possíveis 

significações: entre linguagens faladas – estruturas simbólicas já instituídas e 

reconhecíveis – e linguagens falantes – estruturas operantes que se fazem “no 

momento da expressão”, passando “dos signos ao sentido” (MERLEAU-PONTY, 2002, 

p.32).  

Vozes próprias são, portanto, vozes do silêncio que se inserem no mundo pelo 

“exercício do corpo e dos sentidos” (MERLEAU-PONTY, 1984, 165). Essas vozes, 

enquanto faladas e escutadas em encontros dialógicos, se interferem e se articulam, 

pois o outro que fala é, antes de compreensível, um outro silêncio falante e, portanto, 

será sempre um enigma da reflexividade: “Só compreenderemos inteiramente esse 

salto sobre as coisas em direção a seu sentido, esta descontinuidade do saber que está 

em seu mais alto ponto na fala, se o compreendermos como invasão de mim sobre o 

outro e do outro sobre mim” (MERLEAU-PONTY, 2002, p.167). Para Merleau-Ponty, 

este outro que fala nunca está inteiramente localizado. Ele aparenta gestos expressivos 
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como encenações, bordas, excessos de um processo silenciosamente indizível e sempre 

inacabado.  

O que origina e sustenta o inacabamento expressivo na experiência do diálogo 

é, segundo Merleau-Ponty, o campo sensível, intimamente compartilhado por um e 

outro e estranhamente desdobrado pela reflexão. Ou seja, o mistério que os aproxima 

é justamente esse parentesco diferenciado que sempre se reencontra na imagem de 

um outro. A solução seria compreender reflexivamente esta incompreensão 

proveniente de um campo de articulações e desdobramentos sensíveis sempre aquém 

da racionalidade: “minha percepção é impacto do mundo sobre mim e influência de 

meus gestos sobre ele” (MERLEAU-PONTY, 2002, p.171), não havendo somente 

relações exteriores e positivas, mas impacto e conquista. 

Os diferentes campos perceptivos são justapostos em um campo sensível 

comum, como círculos quase concêntricos. Segundo a interpretação merleau-

pontyana, há diferenciações entre os campos perceptivos e é somente por meio destes 

campos, próximos e distantes, que se pode compreender como se movimentam e se 

transformam as relações silenciosas em sentidos dialógicos. Se a fala de um outro não 

mostra integralmente seu silêncio, pois é uma aparência inacabada para quem a 

escuta, a relação dialógica precisa compreender, antes de tudo, que os limites da 

sensibilidade fazem “da corporeidade uma significação transferível” e possibilitam 

uma situação comum (MERLEAU-PONTY, 2002, p.173). 

Com base no desenvolvimento relacional da experiência do diálogo proposto 

por Merleau-Ponty, dado entre presenças sensivelmente ressonantes e construções de 

sentido necessariamente silenciosas e alienantes, perguntamos: como podemos criar 

condições de diálogo que possibilitem o compartilhamento de sentidos no 

desdobramento dos espaços de ressonância (ROSA, 2019a, XXIX) em um mundo 

social onde, por conta dos imperativos dinâmicos e da extrema individualização, 

faltam intervalos de atenção e reflexividade entre uns e outros? 

 

A crise da ressonância do mundo comum e os silenciamento 

 

Se o processo de construção da Modernidade está orientado para a “ampliação 

do alcance do mundo”, redefinindo os parâmetros “para medir a qualidade de vida” 

(ROSA, 2019b, p.73), parece coerente associar, como já explicitado, a aceleração 
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técnica e suas causas simbólicas à modificação das estruturas temporais identitárias 

dos sujeitos. Quando o imperativo da aceleração desestrutura temporalmente a 

percepção dos sujeitos e, por consequência, sua construção narrativa, colocando seu 

ponto de alcance a uma boa vida sempre mais além de um presente comprimido, a 

angústia surge como o sentimento que integra o eixo paradoxal do progresso social. 

Quanto mais cresce o não-alcançado, mais a angústia existencial é transformada 

culturalmente em incapacidade, manifestando-se sob a forma de negação e alienação 

(ROSA, 2019b, p.74). Haveria, pois, uma perda do mundo, um distanciamento agudo 

que desconecta os sujeitos de suas estruturas de sentido e inter-relações constitutivas, 

bem como de sua própria história e de suas possibilidades futuras. 

Neste cenário criticamente presentificado, Rosa apresenta um ponto de inflexão 

fundamental para sua teoria, diferenciando o que ele chama de formas de apropriação 

– no sentido de uma disponibilidade forçada – e o que seria uma assimilação 

transformadora – dada inevitavelmente por um encontro espontâneo. Nesta segunda 

possibilidade de relação fenomenológica, o autor encontra eco para seu conceito de 

ressonância: “só podemos falar em uma relação de ressonância genuína quando essa 

resposta contém a experiência da própria auto eficácia”, expressa por Rosa pelo 

exemplo de um diálogo verdadeiro “no qual ambos falantes se escutam e respondem 

reciprocamente” (ROSA, 2019b, p.76), transformando-se.  

A indisponibilidade deste gênero de experiência profunda não a torna 

impossível, pois, como afirma o autor, há possibilidade de haver acontecimentos 

ressonantes até mesmo “em condições radicalmente alienadas ou adversas" (ROSA, 

2019b, p.76), pois estes se dão de forma espontânea. A experiência da ressonância é 

constituída necessariamente pela relação entre diferentes entes, em que cada lado fala 

com voz própria, o que significa para o sujeito “encontrar genuinamente o outro como 

Outro” (ROSA, 2019b, p.77). Esta constatação leva a um apontamento importante: ao 

contrário de uma consonância total, que impossibilita a escuta de vozes distintas, pois 

força a uma harmonização, ou de uma dissonância radical, onde não há alcance 

possível entre os lados, as experiências de ressonância ocorrem por via de um encontro 

intermediário entre diferentes vibrações existenciais, possibilitando um movimento de 

assimilação transformadora. 
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No que concerne ao encontro dialógico, entendido como experiência 

fundamental da expressividade, o movimento de abertura ao outro e a possibilidade 

de transformação parcial pode ilustrar a ideia de ressonância desenvolvida pelo autor:  

 

Quando duas pessoas que discutem coincidem totalmente em sua opinião, se 

amplificam no sentido de um efeito de eco; não tem lugar o encontro "com outra 

voz" e, portanto, a transformação comovente. Se, no lugar disso, se insultam e 

acusam mutuamente de loucos, tão pouco se dão os três elementos medulares da 

ressonância - e podem sentir-se feridos. Mas se entram em um diálogo genuíno no 

qual se escutam (ou afetam) mutuamente e se respondem (auto eficazmente), 

ambos modificam suas posições sem perder sua própria voz. Contudo, isso 

pressupõe que, ao menos no começo do diálogo, exista uma diferença que se 

manifeste em contradições e resistências; sem essa diferença, não pode haver 

ressonância. (ROSA, 2019b, p.77) 

 

Este seria, para Rosa, o movimento de resposta disposicional, que deve se dar 

entre uma abertura ao outro e um distanciamento reflexivo necessário para a definição 

das vozes próprias, no trânsito sobre o qual se desdobram as experiências 

sensivelmente ressonantes (ROSA, 2019b, p.78). No entanto, a complexidade e a 

precariedade sociológica do contexto (tardo) moderno precisa ser ressaltada ao 

retomarmos os apontamentos sobre aceleração, destemporalização e 

individualização dos episódios de ação e da constituição indenitária, anteriormente 

explicitados, pois sua interferência é estruturalmente responsável pelo processo agudo 

de alienação, em que um espectro de mudez se converte na crise social dos espaços de 

ressonância.  

A existência desses eixos de ressonância precisa contar com uma certa 

disposição subjetiva, uma intencionalidade ao mesmo tempo operante e sensível ao 

meio comum das inter-relações, pressupondo uma “abertura mental e também 

corporal ao mundo”, o que “implica a vontade e a capacidade de escutar uma voz 

(irritante) e de desejar ser comovido por ela” dando espaço para que justamente a 

vulnerabilidade permita o movimento transformador desses encontros. A ressonância 

implica, portanto, “em um momento de perda de controle e autonomia, e abre sempre 

a possibilidade de ser atravessado por um outro” (ROSA, 2019b, p.80). 
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Rosa interpreta a vulnerabilidade constitutiva das relações dialógicas como um 

elemento fundamental das relações, em contraponto à hostilidade e à repulsão 

expressamente aparente no processo de negação alienante, em que o outro sempre 

aparece como um ente fixo, um objeto a ser repelido ou superado, impossibilitando o 

convívio e o processo reflexivo engendrado por ele. Como reflexo da incapacidade de 

alcançar o mundo e os outros, encontramos a defesa angustiada dos silenciamentos:  

 

A relação com o mundo se torna problemática quando a atitude disposicional 

fundamental dos sujeitos está, independentemente do contexto, orientada a 

relações mudas com o mundo; quando o modo de relação reificado se converte em 

um “modo por default” de relação com o mundo. Segundo minha interpretação da 

Modernidade, porém, isto é, precisamente, o que ocorre nas esferas funcionais 

centrais da sociedade como consequência das restrições ao incremento e a 

aceleração que vão ao encontro do modo de reprodução da estabilização dinâmica: 

a carência de tempo, a precariedade, a angústia, a orientação e a competência, a 

pressão a uma constante otimização do mesmo e dos processos, ao incremento 

(mensurável) da eficácia e aos controles estritos de outputs forçam a uma atitude 

de reificação sistemática do mesmo e do outro, a qual se inclui uma contradição 

fundamental com os anseios de ressonância dos sujeitos. (ROSA, 2019b, p.80) 

 

 Em meio a esta problemática, haveria paradoxalmente a intensificação de uma 

busca forçada por ressonância em conflito com as experiências de alienação, cujo 

resultado frustrante seria a resignação ao “modo de ampliação do alcance para as 

esferas dominantes do cotidiano” compensadas em “oásis de ressonância pura” 

(ROSA, 2019b, p.80) estabelecidos como fuga do real, ameaçando o mundo a uma 

mudez estruturalmente imposta, construtora de muros e distanciamentos profundos 

e quase incontornáveis entre os diferentes sujeitos falantes. Esse cenário dual 

demonstra a urgência da lembrança de que este é um problema fundamental posto 

em um mundo comum, por onde se desdobram e se entrelaçam os diferentes mundos 

privados, que só podem ser transcriados por uma reflexividade narrativa que possa 

ressonar com seu entorno.   

 

Considerações finais  

 

 Por estas  reflexões, questionamos a possibilidade dos diálogos  ressonantes  no 
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contexto da Modernidade Tardia, como evoca Hartmut Rosa, ou a reciprocidade entre 

os diferentes corpos expressivos, como pensava Merleau-Ponty. As experiências 

genuínas estruturadas por desdobramentos temporais ainda poderão existir em um 

mundo presentificado por uma intensa e paradoxal aceleração que fragmenta as 

identidades? Como pode ser possível, em meio à crise, uma retomada corpórea da 

reflexão? Mesmo sem respostas conclusivas para estas questões, ressaltamos, a título 

de conclusão, algumas afirmações de Marina Garcés sobre o ponto de encontro dos 

corpos na experiência da verdade; ponto que era para Merleau-Ponty a única certeza 

injustificável: vivemos todos juntos em um mundo comum. Neste mundo, a 

possibilidade dos diálogos é um problema de nós-outros, simultaneamente individual 

e coletivo, “irredutivelmente próprio e, ao mesmo tempo, diz respeito aos outros. 

Ocorre em uma relação paradoxal entre a felicidade do encontro e a solidão radical, 

entre o surgimento de preocupações compartilhadas e a necessidade de assumir suas 

consequências desde a própria vida” (GARCÉS, 2013, p.17-18). 

O que se desvenda neste processo complexo de aceleração social e 

transformação das estruturas temporais na Modernidade Tardia é um combate de 

extremos, entre corpos que necessitam ser ressonantes e pensamentos alienados e 

desenraizados. Por isso, não basta um pensamento crítico que se pretenda universal, é 

preciso encarnar sua crítica, enraizando-a, para ir além dos espectros lógicos e 

atravessar “todos os planos em que a vida se desenrola como um problema comum” 

(GARCÉS, 2013, p.98), sem esquecer que “o fundo comum da experiência humana não 

remete a um modelo”, pois é justamente um espaço em potência que abriga “a 

capacidade que temos de compartilhar as experiências fundamentais da vida”. 

(GARCÉS, 2019, p.100). A resposta da filósofa vai ao encontro da teoria social da 

ressonância desenvolvida por Rosa e de todo o esforço sensível de observação 

fenomenológica que Merleau-Ponty apresentou em seus escritos sobre a experiência 

do diálogo. Trata-se, para Garcés, de “ocupar um lugar receptivo e de escuta, incluindo 

não só a alteridade cultural, mas também a tensão e o antagonismo entre formas de 

vida” (GARCÉS, 2019, p.101), o que implica em superar o universalismo expansivo e 

o particularismo defensivo, possibilitando a existência de universais recíprocos, 

construídos por relações de horizontalidade.  
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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo elucidar o conceito de experiência [Erfahrung] 
de Edmund Husserl advindo de sua crítica ao empirismo britânico, de matriz 
cartesiana. A crítica e a consequente reformulação do conceito parte da visão do autor 
acerca da história da filosofia moderna, que teve como patrono Rene Descartes. Apesar 
de ele ter descoberto o infinito reino do transcendental, o filósofo não se apropriou 
devidamente de suas conquistas e considerou o pressuposto de um mundo objetivo 
pré-concedido. Desta forma, Descartes vela o mundo da vida, no qual este doa as 
evidências originárias. Consequentemente, o empirismo sucedeu o racionalismo 
cartesiano especialmente em suas imprecisões, resultando em um entendimento 
problemático sobre a experiência. Por conta disso, a experiência não seria uma empiria 
junto às coisas mesmas, mas a meros dados de sensação. Husserl afirma então que se 
feita as reversões corretas, desvela-se o sentido autêntico de uma experiência, em 
conjunto com o mundo da vida.  
Palavras-chave: fenomenologia; experiência; mundo-da-vida; crise. 
 
Abstract 
This paper aims at discussing Husserl's concept of experience, which arose from his 
criticism of British empiricism' Cartesian elements. The criticism and its consequent 
reformulation is based on the author's view of the history of modern philosophy, which 
viewed Descartes as its patron. Although he had discovered the infinite realm of the 
transcendental, the philosopher did not appropriate fittingly his conquests, carrying 
forward the assumption of a merely pre-given objective world. In this way, empiricism 
followed Cartesian rationalism especially in its inaccuracies, setting forth a 
problematic concept of experience and veiling the Lifeworld. Husserl stated that if the 
correct reversals are made, the authentic meanings of experience and of the Lifeworld 
are then revealed. 
Keywords: phenomenology; experience; lifeworld; the science crisis. 
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1 Introdução 

 

O presente tópico é um guia de condução para os movimentos dos próximos 

temas. Queremos aqui tratar de informações relativas ao livro A Crise Das Ciências 

Europeias e a Fenomenologia Transcendental - Uma Introdução à Filosofia 

Fenomenológica, passando pelos motivos que levaram Husserl a trabalhar nesse 

impactante texto. Inclui-se aqui expor alguns conceitos e motivações particulares do 

escrito, cuja influência foi fundamental em escritos fenomenológicos de Husserl e 

seguidores.  

O livro Crise (publicado em duas partes, entre 1935 e 1936), mesmo incompleto, 

teve um impacto singular no final dos anos 30 na fenomenologia. Pois o filósofo 

demonstrava, pela primeira vez em seus escritos, sua preocupação com a Europa e a 

sua história, tão quanto como o encaminhamento da humanidade no estado de coisas 

daquela época. Isso, pois, de acordo com Husserl, há uma série de crises no cerne da 

ciência europeia. Ele, por sua vez, apresenta uma solução possível, por meio de uma 

visão retrospectiva, a fenomenologia transcendental como uma resposta para essa 

crise. As elucidações fenomenológicas partem de esclarecer pressupostos e 

incompreensões oriundas do conceito de subjetividade2 (MORAN, 2012, p. 7), que não 

foi totalmente explorada em sua plenitude por quem Husserl considera o verdadeiro 

patrono da filosofia transcendental, Rene Descartes. Mas, diferente de outras 

introduções, o fenomenólogo não iniciará explorando a fenomenologia de acordo com 

o que ele assimila na filosofia cartesiana, e sim examinando o Renascimento. Para 

tanto, o modo como Husserl inicia a sua investigação explicitando o sentido da crise 

que se fala. 

Nas seções iniciais (§§ 1–7) Husserl assevera que há uma crise de fundamentos 

nas ciências provocada pelo modelo objetivista-fisicalista, motivo pelo qual as ciências 

humanas (e da natureza) estão em crise. Isso se estende até a psicologia – enquanto se 

propõe a ser uma ciência do espírito humano – que tem uma crise explícita3. Dessa 

forma, esse colapso alarga-se para outras dimensões, como a espiritual, pois se 

                                                     
2 A questão entorno da subjetividade é problemática para Husserl, não só como um dos fundamentos 
da fenomenologia, mas também como problema de época. O avanço da psicologia pelo viés 
“laboratorial-experimental” estava tomando um espaço privilegiado que a filosofia teve por séculos. 
Dessa forma, o estudo acerca da “alma” estava gradualmente se tornando um estudo do comportamento 
publicamente observável. Para tais cientistas e entusiastas, deveria se afastar cada vez mais de métodos 
e abordagens que apelavam para alguma “metafísica” ou idealismo. 
3 Essa crise tem íntima relação com o que foi exposto na nota anterior. 
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atravessa uma crise na cultura contemporânea, e na filosofia, porque é 

tradicionalmente entendida como uma disciplina que lida com crises.  

A proposta de Husserl é que a fenomenologia transcendental ofereça a saída 

destas crises por uma recondução “às coisas mesmas”, pois a cultura e a ciência 

europeia a encobriram. O amadurecimento da fenomenologia (enquanto método e 

ciência) representa, segundo o autor, a forma genuína daquilo que ele considera como 

o projeto da filosofia moderna, isto é, radical e o fundamental intento de acessar a 

subjetividade. Esse processo nada mais é que uma compreensão e clarificação em suas 

mais profundas raízes: este é o sentido da “radicalidade” proposta na filosofia de 

Husserl.   

O filósofo confessara a seus assistentes que, embora já tenha feito outras 

introduções à fenomenologia, a questão da subjetividade necessitava de 

esclarecimentos ulteriores. Portanto, escrever uma apresentação reformada de sua 

filosofia seria um momento apropriado para assumir suas posições acerca da história 

da filosofia. É notável ter em vista que em escritos anteriores Husserl havia desprezado 

a importância da história por julgá-la apenas factual e assumir o risco de adotar 

relatividades defendidas por posições do historicismo ou do positivismo 4 . Sacrini 

(2018, p. 261) considera que, na verdade, essa relação é ambígua devido aos escritos 

de Husserl entre 1900 e 1914 cederem muito pouco as questões históricas. Para o autor, 

nesse período Husserl entendia que pouco ou nada na fenomenologia tinha um ponto 

de vista histórico5.  

Agora, por meio do que ele chama de Besinnung6, a história tem um ponto de 

vista “a priori”, isto é, descrever a história não por meio dos fatos, mas por uma 

desvelamento da essência. Assim, por meio dessa reflexão retrospectiva, Husserl 

constata que a filosofia começara a ser conduzida no princípio da Modernidade como 

um tipo de ciência objetiva, pressupondo o mundo como pré-dado objetivamente e, 

portanto, deveria se inspirar nos sucessos da ciência da natureza. Uma filosofia 

                                                     
4 Conf. A filosofia como ciência de rigor, na seção ‘Historicismo e Filosofia Ideológica’. 
5 Ele menciona que em Prolegômenos (como também em textos do mesmo período, como Introdução 
à lógica e à teoria do conhecimento) a fenomenologia era apresentada como uma investigação eidética 
das estruturas a priori da consciência. As ponderações históricas se limitavam ao reconhecimento do 
estado de imperfeição teórica atual das ciências, sem se preocupar com a problemática da constituição 
do conhecimento científico no tempo histórico. Esse pensamento seria o fio condutor para poder 
desvelar as condições noéticas de sentido, ao contrário da proposta por comunidades científicas 
historicamente situadas (SACRINI, 2018, p. 261). 
6  Palavra de difícil tradução. Nas edições em língua portuguesa, privilegia-se a compreensão de 
Besinnung por “estudo”. 
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transcendental, como Kant a chamara e Husserl se filia criticamente à esta corrente, 

deverá se apresentar como uma crítica ao objetivismo e um retorno a subjetividade 

como ponto constituinte de toda objetividade.  

Não menos importante, lembremos aqui de um dos conceitos mais importantes 

e centrais nesta obra: o mundo da vida [Lebenswelt]. Para o filósofo, esse conceito 

estava pressuposto e não evidente na ciência da natureza pensada por Galileu. Isto é 

concluído por Husserl por ele considerar que o fundamento da investigação natural na 

modernidade se apoia em um mundo de idealidades. O geômetra italiano retoma o 

método intuitivo do demostrar da geometria, cuja técnica era afastada das fontes 

originárias da intuição imediata, operava com certas “idealidades” consideradas 

“exatas”, “corretas”. Dessa maneira, na modernidade o pensar apodítico exigido por 

uma ciência inspirou-se em um mundo de figuras exatas, que só se demostrava e se 

entendia ao modo geométrico. Por consequência, para Husserl, houve uma 

substituição efetiva do único mundo que temos, o mundo da vida, pelo mundo 

matemático de idealidades. O projeto completo da Crise seria propor uma recondução 

da experiência humana a esse reino de evidências originárias, o nosso quotidiano 

esquecido, como o fundamento da fenomenologia: “Só a este poderia o homem que 

vive neste mundo, entre os quais o pensador da natureza, dirigir todas as questões 

práticas e teóricas, só ao mundo da vida.” (HUSSERL, 2012, p. 39). 

Dadas essas indicações iniciais, no próximo tópico iremos abordar brevemente 

a ‘Primeira Parte’ da Crise, pois aqui Husserl irá demonstrar quais são seus interesses 

nesse escrito e sua relação com o que ele pensou para as próximas partes. No segundo 

tópico trataremos, em síntese, do que é esta visão retrospectiva desde o renascimento 

para justificar estado atual das ciências, a saber, a crise. No terceiro tópico, iremos 

abordar a ciência galilaica e matematização da natureza e sua relação com o 

encobrimento do mundo da experiência imediata. Assim poderemos dar viragem para 

o subjetivismo transcendental e a crítica de Husserl ao empirismo. Na consequência, 

o quinto tópico aprofundaremos na crítica fenomenológica ao empirismo e a 

experiência do mundo da vida, isto é, para Husserl, a experiência autêntica é possível 

tendo como referência o mundo da vida em sua plenitude. 
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2 Crise das ciências e crise da humanidade europeia: êxitos no campo da 

positividade e fracasso na significância para a vida e para o sentido do 

homem 

 

A “Primeira Parte” da Crise pode ser considerada um manifesto ou um discurso 

de algo subentendido que precisa ser posto em evidência: há efetivamente, embora 

seus constantes êxitos, uma crise das ciências (HUSSERL, 2012, p.1). Segundo 

Husserl, a crise se instaura quando há a desconfiança quanto a cientificidade, o modo 

como se definiu a tarefa da ciência e a sua metodologia (HUSSERL, 2012, p. 1). A crise 

atinge o grande grupo das ciências, a filosofia e a psicologia (considerando-a como uma 

ciência de aspiração filosófica). Embora com os contínuos desenvolvimentos e 

descobertas das investigações, para Husserl a crise é o fenômeno de uma errância 

gerada no início da modernidade, quando se apostou no método científico-natural 

como o modelo inalterável e apodítico de pesquisa. 

Assim, a Crise se propõe elucidar os motivos mais profundos do porquê a 

ciência perdeu a sua originária condução, porque se chegou por via de uma alteração 

essencial à restrição positivista da ideia de ciência (HUSSERL, 2012, p. 4). O filósofo 

chama a atenção para a sua visão retrospectiva: que a ciência nem sempre teve certas 

exigências (como a verdade rigorosamente fundada no sentido da objetividade 

positivista) e que questões específicas da humanidade estiveram presentes, mesmo 

aquelas em que o ser humano não é o tema. No Renascimento, talvez, seja o ponto de 

partida para compreender os porquês lançados, pois lá as coisas se passaram de modo 

diferente: a ciência tinha um significado para a humanidade que ela própria exigia. 

Neste período europeu, a humanidade tem uma “inversão revolucionária” (HUSSERL, 

2012, p. 4), logo viu-se desvalorizando seu modo de existir medieval e passa a 

configurar-se livremente de um novo modo.  

Em síntese, a ciência europeia se distancia gradualmente das teorias medievais 

sobre o conhecimento e organizaria agora um fazer científico por meio de verdades 

definitivas, ligadas teoreticamente, que continuam a crescer infinitamente de geração 

em geração, que deveria responder a todos os problemas que se pudessem pensar: 

problemas de fatos, problemas da razão, problemas da temporalidade ou da eternidade 

(HUSSERL, 2012, p. 5). Em vista disso, Husserl alega que, consecutivamente, surge 

uma ideia de ciência, o “conceito residual” ou conceito positivista de ciência. Esse 
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conceito ignora questões metafísicas ou “questões supremas e últimas”, sendo cada vez 

mais celebrado (sobretudo no empirismo britânico, ao qual remonta suas origens) e 

surtindo aparentes êxitos. Por conta dessa redução positivista, perdeu-se a crença no 

ideal de uma filosofia e no alcance do novo método. Foi verificado que para as ciências 

positivas (como a física e as ciências da natureza) o método positivista atuava com 

resultados incrivelmente precisos, mas na metafísica as coisas funcionavam diferentes. 

Desta forma, a filosofia moderna cria a forma de um problema. Para o autor, este é o 

grande drama entre os empiristas ingleses, até a filosofia crítica de Immanuel Kant.  

Husserl encerra a ‘Primeira Parte’, afirmando que as questões de sentido (a que 

Husserl se refere também no fim de suas Meditações Cartesianas), que concernem, 

tradicionalmente à metafísica, não receberam uma devida atenção da modernidade 

(HUSSERL, 2012, p. 3). A fenomenologia é a proposta de uma autorreflexão 

[Selbstbesinnung] da subjetividade transcendental, filosófica, em vista de trazer uma 

resposta mais bem fundada às questões de sentido. Enquanto a Filosofia, 

respectivamente, a fenomenologia, é uma forma de existir (HUSSERL, 2012, p. 4). 

Trata-se da forma de existir transcendental (oposta à positivista e objetivista). Assim, 

a fenomenologia transcendental buscaria desdobrar um sistema teórico que 

responderia aos problemas de fatos e problemas de razão, problemas da 

temporalidade e da eternidade (HUSSERL, 2012, p. 5) como uma Mathesis 

Universalis e uma Filosofia primeira. 

A fenomenologia, como filosofia primeira, realizaria aquilo que outrora cabia à 

metafísica, ou seja, ser a ciência das questões últimas e supremas (HUSSERL, 2012, p. 

6). Sua afirmação se deve porque as metafísicas da modernidade não conseguiram 

cumprir sua missão (HUSSERL, 2012, p. 7). Uma filosofia universal não foi lograda e 

houve a dissolução da filosofia numa multiplicidade de ciências positivas particulares 

(HUSSERL, 2012, p. 8).  

 

3 Ciência galilaica e a matematização da natureza. O encobrimento do 

mundo da experiência imediata 

 

A ‘Segunda Parte’ trata de uma elucidação da origem da oposição moderna entre 

o objetivismo fisicalista e o subjetivismo transcendental. Husserl, pelo estudo 

retrospectivo, afirma que no Renascimento realiza-se uma viragem importante na 
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ciência. Ele indica que em Galileu Galilei (1565-1642) é possível identificar uma nova 

concepção de ciência, advindo de um retorno à geometria clássica e ao pitagorismo, 

em especial. A consequência dessa recondução de Galileu cria um tipo de dualismo: o 

cientista e a natureza. A ligação entre o cientista e a natureza seria a geometria e a 

matemática pura. Portanto, a máxima “tudo são números” associada ao pitagorismo é 

o guia para o cientista, pois Galileu projeta uma matematização da natureza. Assim 

sendo, o matemático italiano inicia uma concepção de uma ciência matemática para a 

natureza ou o objetivismo fisicalista. Este objetivismo matematizante projeta a 

natureza como um todo do ser objetivo, o em-si da natureza é o resultado do projeto 

da matematização. Todos os corpos na natureza podem ser compreendidos por 

cálculos, pesos e medidas; ou em outras palavras, o modelo do método científico 

natural do início da modernidade admitia uma coexistência da totalidade infinita dos 

corpos no espaço-temporalidade, consideradas em si, com a matemática (como ciência 

indutiva). 

Husserl recorda que no platonismo, o real tem uma methexis parcialmente 

perfeita no ideal. A ciência galilaica tem por excelência essa inspiração, pois a 

geometria antiga oferece possibilidades de aplicações primitivas ao real, o interesse de 

Galileu coincidia justamente nesse tipo de recurso (HUSSERL, 2012, p. 17). Assim, 

partindo dessa inspiração na geometria clássica, no início do Renascimento há a ideia 

de um mundo que é pré-cientificamente dado, de modo subjetivo-relativo: cada 

sujeito tem as suas aparições, e estas valem para cada um como aquilo que 

efetivamente é (HUSSERL, 2012, p. 17).  

A experiência quotidiana, segundo Husserl, deu a Galileu a possibilidade de 

adquirir um pensamento geral ou uma hipótese geral: domina no mundo intuível, uma 

indutividade universal, anunciada naquelas experiências cotidianas. Logo, Galileu 

oferece a oportunidade, embora muito tênue, para a concepção de diversas 

experiências dentro da totalidade da experiência pré-científica: como experiência 

efetiva, a que faz quantificação indireta de qualidades sensíveis e caracterizá-las por 

grandezas e medidas7 (HUSSERL, 2012, p. 29).  

Husserl salienta que, para Galileu, as possibilidades hipotéticas eram as únicas 

formas admissíveis para a interpretação da causalidade e das regularidades a 

                                                     
7 Isto é, a matematização direta se dá no tocante às qualidades primárias (figura, movimento etc.). A 
matematização indireta se dá no tocante às qualidades secundárias (cor etc.). 
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estabelecer de modo empírico, por observação e por experimentação. Assim, as 

descobertas científicas “tanto da física antiga quanto da nova” (HUSSERL, 2012, p. 38) 

são descobertas dentro de um mundo das fórmulas ordenado à natureza. Essas 

fórmulas presumem que este mundo reside em idealidades, enquanto todo trabalho de 

realização a elas dirigida assume a posição de um caminho a uma meta. Assim surge a 

tecnicização: ela transforma suas teorias experienciais, descobridoras e construtoras 

de um pensar eventualmente figurador, em um pensar com conceitos “simbólicos” 

(HUSSERL, 2012, p. 38).  

Há então uma mecanização do pensar puramente geométrico para o pensar 

científico-natural. Husserl então assevera que “pertence à essência de todo o método 

a tendência de se perder numa união com a tecnicização.” (HUSSERL, 2012, p. 38). 

Então está em voga a substituição do único mundo efetivo, que é efetivo à medida da 

percepção, é experienciado e experienciável, o mundo da vida cotidiano; pelo mundo 

matematicamente da substrução [substruierten] das idealidades, o suposto único 

mundo possível para aos continuadores do pensamento galileano.  

Husserl então aponta que Galileu não é um fundador de algum tipo de filosofia, 

ele é o gênio descobridor consumado da física e a natureza física. Ele “des-cobre” a 

natureza matemática, sua ciência desbrava o caminho para a infinidade de descobertas 

(HUSSERL, 2012, p. 42). O que Galileu não clarifica – ou “encobre” – é que esta nova 

ciência matematizante da natureza deveria crescer a partir da vida pré-científica e do 

seu mundo circundante que “reside nesta vida” e a cujo mundo da vida tem que estar 

referido (HUSSERL, 2012, p. 39). Portanto, o ser humano só tem este mundo ao qual 

ele vive, o que o pesquisador da natureza conduz sua investigação, dirige todas as suas 

questões práticas e teóricas “só ao mundo da vida [Lebenswelt].” (HUSSERL, 2012, p. 

39).  

Toda a referência tem que estar dada ao mundo da vida, já que nele todo o 

conhecimento de leis8 só poderia ser conhecimento que se delineiam horizonte da 

Lebenswelt. Por meio da ampliação da experiência, apreende-se em termos de leis, de 

previsões sobre o decurso de fenômenos empíricos efetivos e possíveis. As experiências 

sistemáticas e as observações se conservam à maneira de induções. Resulta que a 

indução, conforme o método científico, surgiu naturalmente a partir da indução 

                                                     
8 Husserl fala em conhecimento de leis e apreensão em termos de leis de previsões sobre o decurso de 
fenômenos empíricos efetivos e possíveis. (HUSSERL, 2012, p. 40). 
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cotidiana, mas que para Husserl isso nada altera o sentido essencial do mundo pré-

dado como horizonte de todas as induções com sentido (HUSSERL, 2012, p. 40). O 

mundo da vida é o mundo da intuição efetivamente experienciadora, pois para o 

filósofo pertence à forma do espaço-tempo com todas as figuras corpóreas a se 

inscrever, nele há a vida humana, segundo o seu modo de ser corpóreo [Leiblich] 

(HUSSERL, 2012, p. 40).  

 

4 A exigência de uma viragem para o subjetivismo transcendental. O 

empirismo não teria honrado o seu nome? 

 

Salientaremos aqui alguns elementos complementares, incluindo informações 

extraídas na ‘Terceira Parte’ da Crise. O filósofo busca nesta última parte elucidar a 

origem da oposição moderna entre objetivismo fisicalista e subjetivismo 

transcendental. Normalmente, colocamos a experiência no campo do objetivismo 

fisicalista e a deixamos de fora do subjetivismo transcendental. Temos como propósito 

verificar a hipótese se Husserl estaria ampliando o sentido de uma experiência. 

Certamente isso parece partir da exposição da insuficiência do empirismo em lidar 

com a experiência.  

Husserl explicitou que o objetivismo fisicalista tem sua gênese histórica mais 

longínqua na “geometria pura” (que não a geometria empírica da agrimensura, nem a 

geometria aplicada; trata-se de uma geometria teórica). O pensamento geométrico 

surge por idealização. É um pensamento que opera com abstração (HUSSERL, 2012, 

p. 22). O “plenum” sensível se perde. As qualidades específicas dos sentidos também 

são deixadas de lado (cor, som, odor...) (HUSSERL, 2012, p. 22). As qualidades 

sensíveis dos corpos efetivamente experienciados no mundo circundante 

cotidianamente intuível, qualidades que são percebidas nos próprios corpos, são 

substituídas por “dados das sensações”.  

O empirismo se funda numa opinião errada, a saber: de que “dados das 

sensações” são os dados imediatos da experiência. O empirismo não deixa de ser a 

experiência efetiva. Essa inclui qualidades e propriedades de corpos em sua plenitude, 

efetivamente percebidos. O empirismo reduz esta plenitude em uma multiplicidade de 

dados de sensação. Já o racionalismo matematizante (ciência galilaica) trabalha com 

hipótese. Na ciência, assim entendida, o caráter hipotético nunca desaparece “porque 



 
 
 
 
262 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 3 

a hipótese permanece também, apesar da confirmação, ainda e sempre hipótese” 

(HUSSERL, 2012, p. 32). Husserl fala de um “curso infinito de confirmações” 

(HUSSERL, 2012, p. 32).  

A ciência não opera, como o conhecimento cotidiano, com hipótese e erro. O 

erro está excluído de antemão (HUSSERL, 2012, p. 33). A teoria, que pertence à ação 

metódica, já o excluiu de antemão. É o sentido do “hypoteses non fingo” de Newton 

(HUSSERL, 2012, p. 33). A ciência galilaica é hipotético-dedutiva (HUSSERL, 2012, 

p. 37). A experiência segue a dinâmica do método hipotético-dedutivo (HUSSERL, 

2012, p. 37). O método se impõe sobre a ciência. Ele se torna técnico (HUSSERL, 2012, 

p. 38). O conhecimento indutivo do cotidiano, prático, fica esquecido (HUSSERL, 

2012, p. 40). O projeto da ciência galilaica é “descobridor e encobridor” (HUSSERL, 

2012, p. 42). A natureza idealizada descoberta encobre a natureza da experiência 

imediata. Consequência: “são invalidadas todas as verdades da vida pré e 

extracientífica” (HUSSERL, 2012, p. 43).  

Por isso, o fenomenólogo, para descrever o mundo da experiência imediata, 

cotidiana, da vida pré e extracientífica, encoberta pela ciência, não faz uso de uma 

maneira de falar científico-natural (HUSSERL, 2012, p. 47). Para ultrapassar a 

ingenuidade filosófica da ciência é preciso retornar à simplicidade ingênua da vida 

(HUSSERL, 2012, p. 47). A ciência moderna nasce de uma cisão e transformação do 

sentido do mundo (HUSSERL, 2012, p. 48). A cisão do mundo põe de um lado o 

mundo dos corpos e de outro o ser psíquico (HUSSERL, 2012, p. 49). Tanto o 

racionalismo quanto o empirismo seguem nos trilhos deste mundo cindido. O 

empirismo, aliás, é uma forma de racionalismo: 

 

Não podemos nos deixar iludir pelo contraste usual entre empirismo e 

racionalismo. O naturalismo de Hobbes pretende ser um fisicalismo e, como todo 

fisicalismo, segue precisamente o modelo da racionalidade fisicalista. (HUSSERL, 

2012, p. 50) 

 

 A metafísica também acaba seguindo este racionalismo fisicalista (HUSSERL, 

2012, p. 51). Um ponto importante sobre o transcendentalismo que “amadurecido 

protesta contra o idealismo psicológico [empirismo inglês] e pretende, ao contestar a 

ciência objetiva enquanto filosofia, abrir o caminho para uma cientificidade de tipo 

inteiramente nova” (HUSSERL, 2012, p. 56). Isso certamente irá supor uma 
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experiência de tipo inteiramente nova. O que Husserl (re)propõe é um subjetivismo 

transcendental (HUSSERL, 2012, p. 56).  

Husserl interpreta a história da filosofia como um encaminhamento teleológico 

para este subjetivismo transcendental (HUSSERL, 2012, p. 57). Ele é o método de uma 

Selbstbesinnung (HUSSERL, 2012, p. 57). O que abre caminho para isso é a epoché 

permanente (HUSSERL, 2012, p. 64). É recusado o idealismo paradoxal do empirismo 

que se torna sensualismo (HUSSERL, 2012, p. 70). Este idealismo transforma o 

mundo exterior à mente uma ficção (HUSSERL, 2012, p. 70). Se em Descartes a 

sensibilidade imanente gerava imagens do mundo, em Berkeley ela gera o próprio 

mundo (HUSSERL, 2012, p. 72). Este idealismo substitui as percepções que nos 

colocam diante dos olhos as coisas, coisas do mundo, por meros dados dos sentidos 

(HUSSERL, 2012, p. 76). Com outras palavras, racionalismo e o empirismo fisicalista 

não deixam de ser a empiria do mundo circundante da vida (HUSSERL, 2012, p. 77). 

Certamente, o subjetivismo transcendentalista vai procurar deixar ser esta empiria.  

 

5 A crítica fenomenológica ao empirismo: este não deixa vir à luz a 

experiência concreta e imediata do mundo da vida 

 

É possível notar que Husserl está ao lado de Kant ao criticar a experiência dos 

empiristas, mas ao mesmo tempo, dramaticamente o filósofo alemão recai em alguns 

equívocos que não estão elucidados e que evidenciam que até a filosofia crítica 

ocultamente carrega as confusões do empirismo. Portanto, propõe-se agora analisar 

que o empirismo, para Husserl, não honrou o seu nome (HUSSERL, 2012, p. 201). 

Vemos que Husserl não adere ao projeto racionalista, de negar a experiência 

sensível como alguma fonte de conhecimento. Era comum haver a tendência de insistir 

sobre a herança racionalista da filosofia de Husserl pelas suas críticas à Locke e Hume 

(DEPRAZ, 2007, p. 15).  Mas pelo contrário, a experiência sensível é um componente 

importante para fenomenologia. Husserl em Ideias I diz que o conhecimento natural 

começa pela experiência e permanece na experiência. A intuição doadora, na primeira 

esfera natural de conhecimento e todas as suas ciências, é a percepção - entendida em 

seu sentido habitual - (HUSSERL, 2016, p. 33). Sendo assim, Husserl parece ter uma 

noção empirista do conhecimento. Todavia, desde as Investigações Lógicas (1901), 

Husserl procura uma crítica de todas as formas de empirismo (DEPRAZ, 2007, p. 15).  
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Mas em a Crise, Husserl problematiza a questão do mundo da vida, como ponto 

central para compreender os horizontes da experiência. Ele denuncia que houve um 

“soterramento” do mundo da vida, o mundo que foi ocultamente pressuposto por 

Galileu. Contudo, Descartes ao executar a epoché radical (dúvida metódica) descobre 

a recondução ao ego, embora não totalmente purificado da mundanidade. Mesmo 

assim, o filósofo francês avista o continente do transcendental, sendo possível 

vislumbrar de forma muito primitiva a redução transcendental e a intencionalidade. 

Descartes tem em mãos uma descoberta oculta: o mundo à consciência não é objetivo, 

mas subjetivo. Dessa forma, o filósofo francês não aprofundou nas questões subjetivo-

objetivas, isto é, toda doação do mundo à consciência é doação das evidências 

originárias do mundo da vida. Assim, o Descartes difunde uma série de equívocos por 

não ter ido até às mais profundas raízes da originalidade da experiência.  

Landgrebe diz que o esquecimento do mundo da vida é o esquecimento de si 

mesmo, o fato de o mundo da vida ter sido esquecido significa que ele não encontrou 

um lugar no catálogo de seus problemas (LANDGREBE, 1973, p. 2). A filosofia falhou 

em avistar e não se aprofundar nesta região fundamental da experiência humana em 

termos de sua estrutura única. Assim, o conceito de experiência que guiará a filosofia 

moderna é inaceitável (LANDGREBE, 1973, p. 2). As reações do empirismo britânico 

a Descartes é certamente o agravamento desses problemas cartesianos. É então 

necessária uma crítica ao empirismo, que para Husserl não compreendeu o que é a 

experiência.  

O conceito de experiência desenvolvido por Husserl, salienta Landgrebe, tem 

sua origem a partir de uma crítica ao naturalismo de Locke (LANDGREBE,1973, p. 4). 

Segundo o autor, para Husserl o filósofo inglês afirmava que as ideias tinham uma 

origem na experiência e poderíamos investigar até a fonte primária (o simplesmente 

dado), seja ela sensível ou interna. 

A crítica de Husserl a essa distinção é, portanto, a naturalização ingênua da 

consciência em Locke. O domínio da pura experiência interior (ou o domínio das 

ideias) é pensado da mesma maneira que o domínio da experiência externa. Landgrebe 

diz que isso é assumir a distinção cartesiana entre coisa pensante e coisa extensa, sem 

distinguir a “psicologia da consciência” e a ciência do mundo externo. Assim, essa tese 

básica é o ponto de partida para a elucidação do conceito de experiência na 

fenomenologia. A tentativa de Locke de fundamentar as ciências cria um conceito 
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reduzido de experiência (MORAN, 2012, p. 231) ou um conceito truncado que não 

pode incluir tudo o que pertence ao significado dessa palavra (LANDGREBE, 1973, p. 

5).  

Sendo assim, Husserl amplia a experiência ao ponto de que ela abrange objetos 

individuais no modo da simples certeza até as modificações como se fossem da 

experiência real. É o que ele afirma em Experiência e Juízo:  

 

O conceito de experiência como o dar-se de objetos individuais foi levado a tal 

ponto que não apenas abrange a doação de objetos individuais no modo de simples 

certeza, mas também as modificações dessa certeza e até as modificações como se 

fossem da experiência real.9 (HUSSERL, 1980, p. 29) 

 

Em suma, a experiência em sentido fenomenológico abarca a experiência 

sensível, mas também as suas modificações como se fossem reais. As modificações da 

experiência, por força da epoché, não é outra senão a experiência transcendental. 

 

6 Considerações finais 

 

A questão em torno do conceito de experiência na Crise gira em torno de uma 

errância na modernidade, que se constitui em seis pontos: o problema de Galileu, a 

substrução do mundo da vida, a “epoché” cartesiana, a derrocada cartesiana, o declínio 

dos empiristas e os esforços kantianos. Para Husserl, Galileu foi o patrono de um 

projeto de ciência que mais tarde se expandiria e viria a ser também um projeto de 

filosofia. Não obstante, na filosofia, especialmente na metafísica, as coisas ocorrem de 

uma maneira totalmente diferente. Sobretudo numa filosofia de matriz husserliana, o 

discurso transcendental e metafísico não pode ser tratado como algo redutível a meros 

caracteres matemáticos e lógicos ou a manifestações psíquicas espaço-temporais. 

Desde o Ideias I consolida-se na fenomenologia transcendental que a experiência é o 

ponto de partida de toda análise descritiva da consciência. De certa maneira, os 

Prolegômenos das Investigações Lógicas já pavimentavam esse caminho da 

construção do método fenomenológico, prenunciando a necessidade de uma reforma 

                                                     
9 “El concepto de la experiencia como el darse por sí mismo de los objetos individuales se tomó con una 
amplitud tal que no sólo abarca el estar dado por sí mismo de los objetos individuales en el modo de la 
simple certeza, sino también las modificaciones de esta certeza e incluso las modificaciones como-si de 
la experiencia real.” 
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na filosofia para que possa se desvelar o caminho de uma filosofia autêntica que não 

se preocupe apenas de resolver meros problemas de fatos.  

O método fenomenológico demonstra que para descrever e compreender 

autênticos problemas, é necessária o desvínculo com o pensamento positivista. Desta 

maneira, se suspender todos os pressupostos naturalistas, positivistas e técnicas da 

modernidade, se desnuda o mundo da vida. Esse é o resultado da “epoché” cartesiana, 

que nos pode conduzir as evidências originárias. Por meio delas é possível edificar uma 

filosofia que fundamente as ciências, em que se preocupem não só com a técnica, mas 

também nos responsabilize em cuidar da humanidade.  

A derrocada cartesiana em pressupor um mundo objetivo, verdadeiro, válido e 

único tornou-se numa problemática que resultará no esforço contrário ao de 

Descartes: um ceticismo frágil, que não resiste a uma crítica transcendental. Assim foi 

a filosofia kantiana, que clarificou a possibilidade de um conhecimento fundada no 

sujeito. Ainda ofuscado, o mundo da vida aparece em Kant como uma quimera que se 

revelada, poderia desconstruir a visão kantiana de mundo com os olhos de Newton.  

Temos então que todos eles carregam o problema maior, o esquecimento do 

mundo da vida. Portanto, para a experiência ser uma experiência é necessária uma 

recondução ao mundo da vida. Sobretudo no seu modo mais originário, a experiência 

transcendental, pois pela redução transcendental (a “recondução” do mundo e da 

subjetividade aos fenômenos transcendentais mundo e ego), as questões naturais 

sobre um mundo pré-dado são obliteradas. Husserl chama isso de uma “mudança de 

atitude”, que consiste em transformar a suposta infinidade da experiência efetiva e 

possível do mundo em uma infinidade da experiência transcendental efetiva e possível, 

na qual pela primeira vez o mundo e a experiência natural são vividos como fenômeno. 

(HUSSERL, 2012, p. 125). 
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Resumo 
O presente trabalho busca investigar o processo de formação do discurso (entendido 
em sentido amplo, discurso do indivíduo no campo de exercício social). Haja vista, 
suas imbricações relativas ao controle e manipulação dos mesmos no mecanismo 
social, analisadas em correlação direta com a influência gerada pelas grandes 
instituições. O problema que emerge reside na constante vigilância e cerceamento do 
poder de fala dos indivíduos no âmbito social e se desdobra em dois questionamentos: 
i) O indivíduo é dono do seu próprio discurso do princípio ao fim de sua fala? ii) 
Havendo alguma condição de possibilidade de o ser, por quanto tempo? Um princípio 
fundamental para embasar nossa investigação é uma observação das manifestações de 
2013, e suas consequências, que, apesar de, em sua grande maioria haverem 
transcorrido de modo pacífico, por representar um discurso de desagrado a uma 
instituição (política no caso) e demonstrarem a força intrínseca da mobilização 
popular, sua construção discursiva faria uma impressão no tecido social, que 
contribuiria anos depois, para sanções legais gerarem dali pra frente, extensas 
discussões parlamentares sobre as fundamentações argumentativas de protestos 
reivindicatórios e movimentos sociais, buscando estereotipá-los dentro de um 
contexto de terrorismo. Para além disso, há sempre uma ameaça de uso do braço 
armado do Estado, toda vez que um novo movimento reivindicatório começa a tomar 
forma. Isto acaba por moldar o discurso desses grupos, mesmo que sem sua percepção, 
visto que, na maioria das vezes, os mesmos almejam evitar o confronto. Tomando 
como aporte teórico principal algumas obras de Michel Foucault que possibilitam 
dialogar sobre a temática proposta. Utilizaremos (entre outras obras de demais 
pesquisadores), sua obra de 1969, A Arqueologia do Saber e também em sua aula 
inaugural no Collège de France intitulada A ordem do discurso, de 1970, que discorre 
acerca a relação discurso X indivíduo. A hipótese que intentamos fundamentar com 
nossa investigação é que uma das formas (talvez a menos percebida pelas massas, o 
que pode ser uma das razões de sua profícua eficácia), de controle social sobre o 
indivíduo seja postulada por meio da manipulação discursiva. 
Palavras-chave: manipulação discursiva, indivíduo, instituição, sociedade, controle. 
 
Abstract 
This paper aims to investigate the process of speech formation (understood in a wide 
way, discourse from the individual in the field of social exercise). Let there be a view, 
its related overlays to the control and manipulation of them in the social mechanism, 
analyzed in its direct correlation with the influence generated by the big institutions. 
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The problem that emerges resides in the constant vigilance and constraint of the 
speech power of individuals in the social scope and unfolds into two questions: i) Is 
the individual the owner of his own discourse from the beginning to the end of his 
speech? ii) Having any condition of possibility of being, by how much time? A 
fundamental example to back up our investigation is an observation of the 2013 street 
protests in Brazil, and its consequences, which, despite, in its majority, having 
occurred in a pacific way, by presenting a unpleasantness speech to an institution (a 
politic one, in this case) and demonstrating the intrinsic strength of popular 
mobilization. Its discursive construction would make an impression in the social tissue 
which would contribute years later, to legal sanctions generate from then on, extensive 
parliamentary discussions about the argumentative fundaments of claiming protests 
and social movements, aiming to stereotype them as terrorists. Besides that, there is 
always the threat of use of the armed wing of the state, every time a new claiming 
movement start to form. This ends up shaping the speech of those groups, even if they 
do not realize that, seeing that, in most times, they wish to avoid conflict. Taking as a 
theoretical contribution some of the works of Michel Foucault that enable a dialogue 
about the proposed theme. We will use (between many others works from other 
researchers), its 1969 work, The Archaeology of Knowledge and also its inaugural 
lesson at Collège de France entitled The order of the Speech, from 1970, which talks 
about the speech X individual relation. The hypothesis which we intend to substantiate 
with our investigation is that one of the ways (maybe the less know by the masses, 
which can be one of the reasons of its fruitful efficacy) of social control over the 
individual is postulated through discursive manipulation. 
Keywords: discursive manipulation, individual, institution, society, control. 
 

Viver em uma sociedade significa estar em contato incessante com inúmeros 

modos discursivos das mais variadas intenções e formulações. Nesse entrecruzamento 

de discursos se perde o que poderia ser considerado o discurso do indivíduo em 

essência, o discurso representante de sua vontade. Lidando diariamente com normas 

sociais e o espectro da lei o indivíduo se molda, ou melhor, é moldado a expressar um 

discurso que se adeque as exigências e parâmetros das instituições, sejam elas políticas 

ou econômicas. Dessa forma, é salutar a investigação sobre o processo de formação 

discursiva em sociedade e sua relação com o indivíduo. 

 

1. A formação do discurso 

 

Em sua obra, A arqueologia do Saber, Michel Foucault tece uma análise 

minuciosa acerca de como se forma o discurso e suas imbricações. Partindo do 

abandono das noções de tradição e influência, o filósofo investiga o discurso pelo viés 

da descontinuidade: “Primeira hipótese – a que me pareceu inicialmente a mais 

verossímil e a mais fácil de provar: os enunciados, diferentes em sua forma, dispersos 
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no tempo, formam um conjunto quando se referem a um único e mesmo objeto.” 

(FOUCAULT, 2014, p. 39). Nesse sentido, o filósofo quebra com a ideia de influência 

de discurso de épocas passadas e, também, de discursos possuírem relações naturais 

entre si. O que causaria essa aparente semelhança, segundo Foucault, é, no caso de 

diferentes discursos serem usados na abordagem de um objeto em comum criando um 

aparente sentido, resulta na propagação dessa ideia errônea de conexão. Dialogando 

com essa afirmação de aparente universalidade apenas podemos citar a exposição feita 

por Habermas em sua obra Verdade e justificação onde o filósofo expõe que só seria 

possível um discurso que postulasse uma verdade universal se o conceito de mundo 

fosse o mesmo para todos os indivíduos que neles habitam: 

 

A realidade com a qual confrontamos nossa proposições não é uma verdade “nua”, 

mas já, ela própria, impregnada pela linguagem. A experiência pela qual 

controlamos nossas suposições é linguisticamente estruturada e se encontra 

engastada nos contextos de ação. Tão logo refletimos sobre uma perda de nossas 

certezas ingênuas, não mais encontramos uma classe de enunciados de base que 

se legitimam “por si mesmos”, ou seja, “primórdios” inequívocos para além da 

linguagem, experiências auto-evidentes aquém das razões. (HABERMAS, 2004, p. 

45)  

 

O exemplo fornecido por Foucault é o da loucura, onde o conceito não 

representa, ou abarca um princípio universal, que possa ser compreendido da mesma 

forma por todos: 

 

Ora, logo percebi que a unidade do objeto “loucura” não nos permite individualizar 

um conjunto de enunciados e estabelecer entre eles uma relação ao mesmo tempo 

descritível e constante. E isso ocorre por duas razões, cometeríamos um erro, 

seguramente, se perguntássemos ao próprio ser da loucura, ao seu conteúdo 

secreto, à sua verdade muda e fechada em si mesma o que se pôde dizer a seu 

respeito e em um momento dado; a doença mental foi constituída pelo conjunto 

do que foi dito no grupo de todos os enunciados que a nomeavam, recortavam, 

descreviam, explicavam, contavam seu desenvolvimento, indicavam suas diversas 

correlações, julgavam-na e, eventualmente, emprestavam-lhe a palavra, 

articulando em seu nome, discursos que deviam passar por seus. (FOUCAULT, 

2014, p. 39) 
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 O discurso que perpassa a sociedade então é fundamentado pelas mais diversas 

instituições – políticas, jurídicas, psiquiátricas, religiosas, etc. – em outras palavras, 

são essas instituições que norteiam o que deve ser dito e como deve ser dito. Com isso, 

a compreensão que o indivíduo tem sobre ele mesmo é pré-moldada por essas 

instituições e seu discurso expressará as necessidades e normas das mesmas. Como 

acentua Foucault em sua aula inaugural no Collège de France, intitulada A ordem do 

discurso: 

O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não 

queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse 

ao meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, 

em que os outros respondessem à minha expectativa, e de onde as verdades se 

elevassem, uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, nela e por ela, como 

um destroço feliz.” E a instituição responde: “Você não tem por que temer 

começar; estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; 

que há muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que 

o honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, 

que ele lhe advém.” (FOUCAULT, 2013a, p. 7) 

 

2. O discurso do indivíduo em sociedade 

 

 O modo como a sociedade terá acesso ao indivíduo sempre se dará por meio de 

investimentos sobre o seu corpo. Nem sempre diretamente, por exemplo, as leis são 

uma forma de orientar a conduta dos indivíduos em sociedade e por meio das mesmas 

a manutenção de um determinado ideal de ordem se mostra aparentemente eficaz 

porém, o resultado de quem não as segue será o aprisionamento do corpo. Uma 

possibilidade de compreensão de todo esse exercício das instituições sobre o corpo 

como forma de acesso ao indivíduo se encontra na obra O corpo utópico e suas 

heterotopias, onde Foucault discorre sobre o conceito de corpo utópico: 

 

Meu corpo está, de fato, sempre em outro lugar, ligado a todos os outros lugares 

do mundo e, na verdade, está em outro lugar que não o mundo. Pois, é em torno 

dele que as coisas estão dispostas, é em relação a ele - e em relação a ele como em 

relação a um soberano - que há um acima, um abaixo, uma direita, uma esquerda, 

um diante, um atrás, um próximo, um longínquo. O corpo é o ponto zero do 

mundo, lá onde os caminhos e os espaços se cruzam, o corpo está em parte alguma: 
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ele está no coração do mundo, este pequeno fulcro utópico, a partir do qual eu 

sonho, falo, avanço, imagino. Percebo as coisas em seu lugar e também as nego 

pelo poder indefinido das utopias que imagino. (FOUCAULT, 2013b, p. 14) 

 

Nesse sentido, encontramos na terceira parte da obra Vigiar e punir, a 

investigação foucaultiana sobre os dispositivos disciplinares que se instauraram em 

meados do século XVII. A ascensão das disciplinas se dá de forma concomitante ao 

nascimento do Capitalismo e tem por objetivo a formação de quadros – modelo 

comportamental que deve ser disseminado em toda a extensão da sociedade – que 

serão trabalhados de indivíduo a indivíduo. Atuando no tempo e no espaço, moldando 

cada gesto e movimento dos indivíduos para agir exatamente dentro de uma 

determinada forma e num preconcebido tempo a disciplina faz com que cada indivíduo 

em conjunto funcione como se fossem um só.  

 

A minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções, o controle das 

mínimas parcelas da vida e do corpo darão em breve, no quadro da escola, do 

quartel, do hospital ou da oficina, um conteúdo laicizado, uma racionalidade 

econômica ou técnica a esse cálculo místico do ínfimo e do íntimo. (FOUCAULT, 

2012, p. 136) 

 

         Atuando desde a infância, nas escolas, por meio das noções de conduta que 

competem a formação das filas, seja para a entrada para a sala de aula ou a ida para o 

recreio, ou mesmo a disposição das classes em filas, a medição dos horários entre as 

diferentes matérias. Os indivíduos desde crianças já vão sendo moldados a agirem em 

conjunto da mesma forma, mesmo na forma de se sentar até a sua forma de falar ou 

fazer uma pergunta, o tom da voz deve ser adequado. Isso tem fundamental 

importância para que quando cresçam operem, seja nas fábricas, exército ou mesmo 

em uma consulta médica, se portem de acordo com as normas sociais. 

O modo como o indivíduo se porta não é analisado somente por seus atos, como 

no caso do criminoso, mas pelo modo como se expressa. A divisão entre normal e 

anormal também leva em conta a fala do mesmo. Desse modo o cuidado com o que se 

fala pode significar emprego ou desemprego, aceitação social ou bullying, a “liberdade” 

ou a prisão do mesmo. Discursos que afrontam direta ou violentamente as normas 

vigentes ou a política em exercício são sumariamente podados e punidos pelo Estado 



 
 
 
 
274 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 3 

e as instituições. Discursos que não se adequam, ou mesmo novas formas discursivas 

são verdadeiramente tragadas pelo aparelho estatal, modificados e entregues de forma 

a fazerem parte do mesmo e, na maioria das vezes, aceitos e absorvidos mesmo que 

inconscientemente por aqueles que antes, corajosos, se opunham ao Estado. 

O Estado precisa de produtividade, e para que isso ocorra, cria normas de 

conduta que absorvem as individualidades e após serem colocados em uma espécie de 

forma, acabam por se tornarem “mais um”. O discurso confessional é um antigo, 

porém eficaz exemplo desse controle, até mesmo para a confissão dos pecados existe 

regras, modos corretos de expressá-los, um guia para que pense de determinada forma 

e assim siga a cartilha do discurso de confissão. A consulta a um médico, a um 

psiquiatra, todas relações sociais seguem normas discursivas as quais respeitamos sem 

questionar, mesmo em protestos, que se imaginaria um discurso livre de amarras, 

dada a revolta. Ainda ali, o discurso respeita uma ordem, a ordem das instituições. 

 

3. O discurso nas manifestações de 2013 

 

Em um contexto de revolta popular, discursos são criados, destruídos e 

ressignificados de diversas maneiras. Os indivíduos, partindo de sua indignação, 

produzem formas discursivas de maneira a contestar quem ou aquilo ao qual se projeta 

a referida indignação, porém essa é uma operação de dupla troca. As instituições têm 

a qualidade (provinda do sistema capitalista) de englobar aquilo que vai contra elas e 

subverter os fundamentos das coisas para que se moldem ao seu modo de 

funcionamento, como vimos anteriormente. 

Partindo de tal constatação, a título de exemplificação, voltemos nosso 

pensamento a um fato histórico recente, as jornadas de junho de 2013 (como assim 

foram denominadas). Por todo o Brasil, os custos dos serviços em geral sofriam ajustes 

nessa época, e havia movimentos sociais cuja pauta principal era a contestação dos 

valores abusivos e constantemente crescentes cobrados no transporte público e a 

exigência de melhores serviços, além da pauta – utópica, podemos dizer dentro de uma 

sociedade capitalista – da gratuidade de tal serviço. Em São Paulo, o valor de reajuste 

foi de R$ 0,20, porém, essa pequena quantia foi suficiente para desencadear um 

processo de organização popular que duraria semanas e agregaria praticamente todo 
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o país. Quando anunciado o acréscimo na tarifa, o MPL3 chamou os cidadãos ás ruas 

para exigir que o mesmo fosse revertido. O discurso criado pelos manifestantes partia 

da indignação coletiva gerada pelo aumento da passagem, e se unificava dentro dessa 

pauta. Esse discurso passou a ser relativizado pela mídia, que transfigurava a narrativa 

e denegria a pauta das manifestações taxando os manifestantes de violentos e 

“baderneiros” e que os 20 centavos de real eram apenas uma desculpa para atos de 

vandalismo premeditados. 

Porém, a partir da chamada para o 4º grande protesto – em crescimento 

exponencial – a repressão policial suscitada pela mídia passou a ser um ponto de 

virada no discurso: 

 

A operação policial visando a “liberação do trânsito” produziu grande número de 

feridos, e as tentativas de responsabilizar os manifestantes pela “violência” foram 

rapidamente desmentidas e desmoralizadas através de vídeos divulgados nas 

redes sociais. Em especial o grave ferimento no olho de uma jornalista da Folha de 

São Paulo (o mesmo jornal que exigia repressão implacável), resultante de um tiro 

de bala de borracha, produziu forte impacto, em uma situação em que tornava-se 

impossível que a Polícia Militar repetisse a habitual responsabilização das vítimas 

pela violência sofrida. Rapidamente as versões midiáticas que responsabilizavam 

os manifestantes pela violência perderam credibilidade e difundiram-se 

informações acerca da selvagem repressão policial. (CALIL, 2013, p. 382-383) 

 

Esse ponto de virada culminaria na abertura e descentralização do discurso, 

com a agregação de diversas outras pautas e indignações que se aproveitariam da força 

popular mobilizada. 

 

O MPL teve força de mobilização, mas sua posicionalidade de demanda 

democrática não articulada a nenhuma outra demanda impediu qualquer processo 

que permitisse o surgimento de uma cadeia de equivalência entre as diversas 

demandas que circulavam nas manifestações e a luta contra o aumento da 

passagem do transporte urbano. Ao contrário, o MPL se posicionou com uma 

demanda particular e se retirou das ruas assim que atendido. Quando o membro 

                                                     
3 Movimento Passe Livre – Movimento de cunho social que defende e milita sobre pautas relacionadas 
a transporte público e mobilidade urbana, nascido em São Paulo, mas com simpatizantes em todo o 
Brasil. 
Ver SPINA, 2016. 
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do MPL declarou que havia interesse dos dois lados (esquerda e direita) de associar 

o Movimento Passe Livre a outras lutas, estava falando da luta política por 

construção de cadeias de equivalência, que enfraqueceria o sentido de sua questão 

específica para torná-la equivalente a outras questões que circulavam nas 

manifestações. (PINTO, 2017, p. 132) 

 

Assim, a mídia passou a moldar o vazio discursivo gerado por essa 

descentralização por meio de demandas que refletiam os seus interesses. O 

afunilamento das inquietações da grande massa indignada nas ruas através de uma 

massiva campanha midiática passou a deslocar o discurso de contestação dos grandes 

cartéis do transporte para a revolta contra a corrupção, que, como analisa Pinto a partir 

das concepções teóricas de Ernesto Laclau, seria um “significante vazio”, que por si só 

não tem significância, mas que carrega todos os significados consigo. A corrupção seria 

a raiz de todas as questões de indignação que pairavam no discurso das manifestações, 

gerando equivalência dentro dos grupos de revolta – visto que grande parte deles era 

de cidadãos isentos politicamente, novatos em manifestações.  

Dessa forma, os indivíduos ali presentes já não mais possuíam controle sobre o 

próprio discurso, eram levados por caminhos de ação ditados diariamente nos 

telejornais, impressos e rádio jornais, que haviam tornado a campanha anticorrupção 

sua pauta principal, em especial, por terem uma posição contrária à linha de 

pensamento do governo vigente à época, do Partido dos Trabalhadores (PT) e terem 

enxergado nisso uma oportunidade de voltar a máquina social contra ele. Essa 

manipulação discursiva foi possível de forma subjetiva. Em Subjetividade e Verdade, 

Michel Foucault trata a subjetividade como algo que ocorre fora do corpo em direção 

à ele, de modo que o indivíduo é subjetivado por diversos meios na forma como irá 

pensar a si próprio: 

 

Parece-me que nesta análise das tecnologias de si, que vocês talvez tenham achado 

um pouco emperrada e lenta, mesmo assim podemos detectar um momento 

historicamente importante nessa história que seria a história da subjetividade - 

subjetividade entendida como o conjunto de processos de subjetivação aos quais 

os indivíduos foram submetidos ou que aplicaram com relação a si mesmos. 

(FOUCAULT, 2016, p. 255) 
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 Tais processos levam o indivíduo a pensar sua relação consigo mesmo de 

maneira que ele está sempre no controle, enquanto as instituições lhe guiam por 

caminhos que sejam benéficos ao seu sistema. O indivíduo toma as ideias e concepções 

de mundo que tem como próprias, sem perceber que seu pensamento está sendo 

constantemente moldado pela influência da mídia e das grandes instituições em suas 

escolhas e predileções. 

A inabilidade política do governo Dilma (PT) em dialogar com os movimentos 

sociais naquele momento atribulado acabou por dar força à movimentos 

conservadores, já fortalecidos através de alianças convenientes com o governo 

(TSAVKKO GARCIA, 2018, p. 105-106), de maneira que as manifestações que se 

apresentavam constituíam a oportunidade ideal para agir no sentido de tornar o 

governo cada vez mais fraco. 

 

Torna-se uma constante a campanha midiática pela conversão da indignação 

contra os grandes cartéis do transporte coletivo de São Paulo e a repressão da 

Polícia em pautas distintas, sobretudo as pautas anticorrupção. Embora novas 

mídias tenham aparecido para romper o silêncio dos meios de comunicação de 

massa, a pauta dos atos seguia ampliada e diversificada. Quando os atos se tornam 

a grande pauta midiática, começam as plurijornadas. O desejo de algo gerado em 

nós por imaginarmos outros semelhantes a nós tendo o mesmo desejo se abraçou 

ao afeto de indignação contra os políticos, o governo federal e, principalmente, o 

Partido dos Trabalhadores (PT). (OLIVEIRA, 2020, p. 49) 

 

 A disposição dos atores sociais e do aparelho midiático moldou o discurso 

popular nas manifestações de forma que era apenas uma questão de tempo para que a 

eclosão de um movimento anti-governo ocorresse. Com o início dos protestos, grandes 

instituições nacionais anteviram a tempestade que viria e perceberam que deveriam 

tomar alguma ação. A grande mídia encontrava-se em um momento de Zugzwang4 

devido às pressões exercidas por essas instituições.  

“A identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação, uma 

sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre “demasiado” ou “muito pouco” 

– uma sobredeterminação ou uma falta, mas nunca um ajuste completo.” (HALL, 

                                                     
4  Do alemão Zug (mover) + Zwang (compulsão). Significa ‘ser forçado a fazer um movimento’. 
Expressão utilizada por enxadristas para designar um momento em que a melhor jogada seria não jogar, 
mas as regras ditam que um movimento deve ser feito. 
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2012, p. 106) As peças estavam em seu lugar, e tudo que era necessário era um 

empurrão para que a movimentação nas ruas se tornasse algo diferente do pretendido. 

O discurso anticorrupção, como já vimos, pode ser considerado como raiz para os 

males que afligiam a sociedade e para os quais se voltavam os protestos, de modo que 

atrair a população a identificar-se com elas era a jogada estratégica a ser executada. E 

foi. 

 

4. Considerações acerca de dispositivos de controle e o controle do 

discurso 

 

Na sua extensa análise sobre as mais diversas instâncias que rodeiam e mais, 

norteiam (seja por sua expressa vontade ou por meio de manipulações) os dispositivos 

de controle, apresentados nas obras e cursos dos anos 1970 esboçam os aparelhos que 

o Estado usa de modo a criar indivíduos como acentua Foucault docilizados para que 

assim, possam ser considerados úteis. Abordando por meio da passagem do poder 

soberano ao nascimento do Capitalismo, Foucault expõe a importância da noção de 

produtividade que se torna cabal a partir de então. Logo, para que se crie uma garantia 

dessas atitudes necessárias (ao Capitalismo) são fundamentados e multiplicados uma 

ampla diversidade de mecanismos que passam a moldar os indivíduos a essa nova 

realidade. O controle, inicialmente, é feito diretamente de indivíduo a indivíduo, para 

que se tenha uma certeza de que cada gesto seja executado de forma e no tempo ao 

qual se é esperado. 

 Se antes os dispositivos de controle precisavam do indivíduo em determinado 

espaço para manipulá-los, hoje a tecnologia já evoluiu o suficiente para que as 

instituições adentrem a casa dos indivíduos para que assim esses dispositivos se 

ampliem de modo ainda mais forte. O uso constante das redes sociais, e a exposição 

constante por meio delas facilitaram o acesso das instituições em camadas cada vez 

mais íntimas da constituição do indivíduo. O mesmo fornece material sobre seus 

gostos e costumes e assim, o Estado capta pontos problema no que se refere a condutas 

e, por meio do discurso, manipula de modo ainda mais forte o indivíduo. 

 Se anteriormente era postulado um padrão que era obtido pelo investimento 

constante sobre o corpo do indivíduo, agora, haverá uma dupla troca discursiva entre 

o indivíduo e as instituições, onde, por um lado, sob uma fachada de liberdade de 
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expressão, o indivíduo expõe seus mais particulares pensamentos e inquietações, por 

outro lado, as instituições deturpam essas necessidades e pensares na forma de 

políticas públicas e ideários que os mesmos passam a seguir sem questionar a origem. 

 O discurso atual, em resumo, parte do indivíduo, chegando às instituições que 

o absorvem, analisam, e o moldam, enviando novamente aos indivíduos de uma forma 

que os agrade, que eles se adaptem, sigam e o defendam. Com isso, acabarão não por 

defender seus gostos em essência, mas, por não fazerem uma análise crítica das 

informações e notícias que chegam até eles, aceitar uma versão que foi remodelada 

pelas instituições. 

 

Considerações Finais 

 

Após nossa pequena investigação, esboçada no presente artigo, podemos 

perceber a dificuldade de encontrar o que seria um discurso do indivíduo em essência, 

sem uma influência externa, situando-se assim como algo quase aparentemente 

impossível de ser pensado. Pela própria questão do intermitente contato entre os 

indivíduos no transcorrer cotidiano social essa possibilidade torna-se quase impossível 

de ser realmente tomada como algo palpável. Sob o desenrolar das relações entre 

indivíduos se forma uma cadeia discursiva onde o discurso não tem nem origem nem 

ponto final, mas segue num fluxo contínuo. 

O discurso, interpelado pela influência das instituições e da disciplina, gera 

cadeias de equivalência que culminam na transfiguração dos contextos e subjetivação 

das propriedades de fala dos indivíduos, tornando-os como marionetes em uma 

construção discursiva que gera pontos de convergência que se correlacionam com os 

interesses dessas mesmas instituições sociais. 

Todas essas conexões não se apresentariam como problema caso, em meio a 

algumas delas não estivessem cortadas, ou melhor, influenciadas pelas instituições que 

as absorvem e repassam de volta aos indivíduos sob uma fachada de verossimilhança 

com o discurso o qual propagavam entre si. Mas agora por detrás dessa máscara, a 

deturpação que escancara o objetivo único de satisfazer as normas e necessidades das 

instituições, o indivíduo se perde, inconsciente de que está sendo manipulado e, 

muitas vezes, defendendo o seu carrasco.  
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Resumo 
Georg Simmel (1858-1918) fora, apesar de ainda pouco conhecido entre nós, o 
primeiro grande pensador a encontrar, na técnica, um problema de maior monta para 
os desígnios da humanidade, e sustentar, frente a ela, uma atitude de desconfiança. 
Em nosso trabalho, procuramos mostrar que, apesar de não extensivamente presente 
em sua obra, o conceito de técnica integra parte fundamental de sua filosofia da 
cultura, sendo especialmente importante para a compreensão da ideia da tragédia da 
cultura, que, após a crítica de Nietzsche, tornara-se clara com Simmel. Buscamos, 
ainda, elencar aspectos da reflexão da cultura moderna do pensador de Berlim que 
permitiram a elaboração de uma teoria crítica da sociedade voltada às essências dos 
problemas maiores de nosso tempo. Sem eles, a princípio, tanto não seria possível 
entender a discussão levada a cabo pela vertente clássica da assim chamada Filosofia 
da técnica, quanto dificilmente se compreenderia, no âmago, as grandes teorias sociais 
críticas surgidas no século passado. 
Palavras-chave: Técnica. Tragédia da cultura. Simmel. Modernidade. 

 

 O conceito de técnica, apesar de não tão explicitamente presente na obra de 

Georg Simmel, compõe, no entanto, parte fundamental de sua teoria da cultura.2 Neste 

trabalho, é nossa intenção expor por que isso é verdadeiro, e por que sua contribuição 

ao assunto não deveria passar batido por quem busca pensar criticamente a sociedade 

ou mesmo queira se aprofundar na discussão sobre a técnica e a tecnologia. 

O primeiro que deveríamos observar, neste sentido, é que a discussão sobre a 

técnica surge em meio a outra discussão maior: a questão da cultura. Assim, na 

Alemanha de Bismarck, até pelo menos o final da República de Weimar, uma série de 

intelectuais se engajaram na busca por esclarecer a repentina virada do plano da vida 

e do pensamento como um todo, o que se traduzia no seguinte: apesar de os avanços 

materiais representarem ganhos em termos de possibilidades de recursos e novas 

                                                     
1 Mestrando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Bolsista 
da CAPES/PROEX. E-mail: ivanschardosim@gmail.com. 
2 Uma filosofia da cultura bastante nuançada e profundamente rica permeia toda a obra do autor, apesar 
de aparecer de forma mais bem acabada e sintetizada, a nosso juízo, no capítulo final de sua Filosofia 
do Dinheiro, (1900) intitulado “O estilo de vida”, e no ensaio O conceito e a tragédia da cultura, de 
1911,  
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benesses externas para os indivíduos, terminavam, de alguma maneira, oprimindo-os, 

de tal forma que a humanidade ia, com cada vez mais velocidade, se reificando e 

alienando. O esclarecimento do fenômeno, pensavam, exigia um aprofundamento 

teórico maior, não bastando, para tanto, discuti-lo, sendo necessário compreendê-lo 

(MALDONADO, 2002; RINGER, 2000). 

Na ascensão da modernidade, teriam acontecido eventos bastante inusitados. 

Com o constante aumento da especialização do trabalho, da diferenciação social, do 

surgimento das máquinas e da intensificação da produtividade nas fábricas, a técnica 

teria passado a ser vista como uma espécie de “braço” da ciência e da vida dos homens, 

o que terminara promovendo a ideia de que tais fenômenos representariam, sem mais, 

um estágio evolutivo da espécie humana; propagara-se a ideia de que uma “ciência da 

técnica” (tecnologia) deveria conduzir o modo de ser e pensar humanos. Simmel, na 

virada do século XX, fora o principal expoente da tradição de pensamento mandarim 

alemã3 a pensar a problemática desde uma perspectiva histórico-filosófica, incorrendo 

a um estudo aprofundado da natureza da época moderna. 

Como se sabe, a “questão da técnica” apenas começou a ganhar atenção (ser 

percebida como questão filosófica) a partir do final do século XIX 4 . Simmel, no 

entanto, apesar de não poder ser considerado um “filosofo da técnica” stricto sensu, 

foi quem primeiro notou, em riqueza de detalhes, a conexão intrínseca do domínio de 

um mundo técnico com a questão da cultura. Nos primórdios da teoria social europeia 

do século XIX, a técnica não fora encarada como fator tão importante ou digno de 

maiores considerações para os movimentos e os impactos sociais da época (GARCIA, 

2007). Já a contribuição que Simmel termina dando para a teoria social futura – 

sobretudo por meio da sua Filosofia do dinheiro (1900) – deriva de sua leitura do 

impacto de uma nova realidade social posta no Ocidente, desde a abertura do 

paradigma moderno de vida, por meio da preponderância que a divisão do trabalho e 

as máquinas ganham no seio do modo de produção capitalista. Sua leitura leva em 

consideração sobretudo a forma como este processo se desenvolve, destacando o 

contínuo afastamento dos sujeitos dos objetos que os permeiam (daquilo que dá 

                                                     
3 O termo “mandarim" é proposto por Fritz Ringer (2002), em seu O Declínio dos mandarins alemães, 
para descrever uma classe de intelectuais e líderes alemães que terminaram se diferenciando, 
especialmente no plano das ideias, dos propósitos e da visão de mundo das classes aristocrática e 
burguesa de sua época. 
4 Ernest Kapp foi quem primeiro cunhou a expressão “Filosofia da Tecnologia”, tendo dedicado um livro 
especificamente à temática: Fundamentos de uma Filosofia da Técnica, de 1877. 
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sentido à vida do ser humano enquanto ser cultural), uma vez que estes, a partir de um 

processo de contínua diferenciação e refinamento, passam, de alguma maneira, a 

ganhar autonomia frente àqueles.  

 Simmel não quis dizer com isso que os objetos possuiriam uma “força vital 

própria” ou uma “alma” que os movesse; mas simplesmente que, em nossa época, se 

tornara difícil, senão impossível, de os sujeitos os incorporarem em seu próprio ritmo 

de vida, quer dizer, estarem genuinamente ligados a seu conteúdo enquanto produtos 

acabados. Neste sentido, o pensador de Berlim abriu caminho para futuras análises e 

debates sobre o domínio da técnica sobre a vida, que se fizeram notar especialmente 

com a brutalidade das duas grandes guerras mundiais e a incredulidade dos homens 

perante sua impotência ao poder institucional objetivo estabelecido. 

 

Quanto mais diferenciados são [os meios de trabalho] e mais se compõem de uma 

multiplicidade de partes especializadas, menos pode se expressar através disso a 

personalidade do trabalhador, e menos pode ser reconhecida sua intervenção no 

produto (SIMMEL, 2013, p. 546). 

 

A técnica, que de acordo com Simmel seria um meio, na modernidade, teria se 

transformado em fim. Nesta medida, a “tecnologia” seria símbolo de uma lógica de 

vida que, pouco a pouco, fora se impondo no mundo, aparecendo como resultado da 

preponderância dos meios sobre os fins da vida, em um ambiente interacional em que 

as coisas, por assim dizer, se apresentam fora de sua espiritualidade, e terminam, por 

causa disso, dominando a nós mesmos, seus criadores. A tese central de Simmel no 

tocante à questão do mundo técnico, portanto, é que “as coisas e as pessoas se 

separaram” (SIMMEL, 2013, p. 548). Este, mais do que qualquer outro fenômeno, 

mostra que há muito, além dos dados objetivos da realidade, para quem busca 

compreender a condição do homem moderno no mundo. Segundo o autor,  

 

O pensamento, a laboriosidade, a habilidade, converteram-se em configurações 

objetivas, livros e mercadorias, alcançando, assim, a possibilidade do 

automovimento, frente à qual o progresso moderno em meios de transporte é 

somente sua realização ou manifestação. Através da mobilidade impessoal se 

realiza completamente a diferenciação entre objetos e seres humanos, até alcançar 

o ponto culminante (SIMMEL, 2013, p. 548). 
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 Aqui Simmel revela a essência do modo de ser moderno, por meio do qual o 

sujeito realiza suas ideias e as constrói. Inabaláveis, suas estruturas institucionais não 

permitem uma real alteração de paradigma da lógica de vida predominante, mas, ao 

contrário, revigoram sempre seus ideais e consequências. A máquina moderna, 

separada dos desígnios do homem, elevada à condição de estrutura-que-rege, cumpre 

um papel fundamental para este estado de coisas.  Não seria absurdo, nesta 

medida, considerarmos os objetos tornados objetivos como inimigos do caminhar 

humano, levando em consideração as consequências históricas de um império 

tecnológico construído. Esta tese parece ir de encontro com aquela observada pela 

primeira geração da Escola de Frankfurt e pela vertente clássica da Filosofia da 

Técnica do século XX.5 Faltou, porventura, neste ponto, que Simmel ressaltasse o fato 

de que este “império tecnológico” não se traduz pura e simplesmente em um império 

de “coisas”, mas em um império de uma determinada lógica de pensar e agir, que vai, 

paulatinamente, transformando-se em pura técnica. Para Simmel, 

 

Se estamos condenados a servi-los, estes objetos são o que experimentamos como 

se fossem as forças do inimigo. Assim como a liberdade não é algo negativo, senão 

a extensão positiva do Eu sobre os objetos que cedem ante ele, do mesmo modo, 

pelo contrário, unicamente é objeto para nós aquilo onde nossa liberdade tropeça, 

é dizer, aquilo com o que nos encontramos em relação sem poder assimilá-lo a 

nosso Eu. O sentimento de estar oprimido pelas coisas exteriores, que nos assalta 

na vida moderna, não é somente a consequência, senão também a causa, de que 

aquelas apareçam, ante nós, como objetos autônomos (SIMMEL, 2013, p. 547-

548). 

 

 No entanto, não apenas sobre a técnica, mas dentro da teoria social como um 

todo, pouco parece ter sido notado do que aportou Georg Simmel, ainda que, 

paradoxalmente, tenham sido suas ideias em torno ao problema da cultura que 

possibilitaram, quer se admita ou não, uma compreensão verdadeiramente profunda 

do tempo moderno. 6  Notou bem Garcia, neste sentido, que “obras extremamente 

                                                     
5 Sobre isso, cf. o ensaio de F. Rüdiger (2002) intitulado Cibercultura, filosofia da técnica e civilização 
maquinística: Fundamentos da crítica ao pensamento tecnológico. 
6  Sobre isso, Habermas certa vez observou: “As teorias da sociedade que são construídas como 
diagnóstico de tempo e que – partindo de Weber – conduzem, por um lado, via Lukács, a Horkheimer 
e Adorno, e, por outro, via Freyer, a Arnold Gehlen e Helmut Schelsky, todas bebem na fonte da filosofia 
da cultura simmeliana” (HABERMAS, 1991, p. 410-411). Muitos outros nomes importantes terminaram 



 

 
 
 

Júlia Garcia Tronco | 285 

 

valiosas de investigação sobre os modos como a análise social e as humanidades 

concebem a tecnologia não mencionam nem prestam atenção ao visionarismo de 

Simmel ainda que embrionário concernente ao tema da ciência e da tecnologia 

modernas na sociedade industrial e metropolitana” (GARCIA, 2007, p. 287). 

 Especialmente em colaborações de autores que se preocuparam em 

compreender a instrumentalização e a tecnicidade que passou a marcar 

sistematicamente as ações políticas do século XX, causadoras de danos 

incomensuráveis à vida humana, a influência de Simmel é inegável. Herbert Marcuse, 

para mencionar um caso importante, cerca de trinta anos depois de Simmel, observou, 

por meio do que chamou de “aparato” (instituições, dispositivos e organizações da 

indústria em sua situação social dominante), uma mudança de racionalidade nos 

indivíduos, de uma tradicional para uma tecnológica. Esta última, conforme o autor, 

“de modo algum está confinada aos sujeitos e objetos das empresas de grande porte, 

mas caracteriza um modo difundido de pensamento e até mesmo as diversas formas 

de protesto e rebelião” (MARCUSE, 1999 [1941], p. 77)7. Em Técnica e civilização, 

Lewis Mumford (1934), por sua vez, apresenta a tese de que o indivíduo, na 

modernidade, se transformou em instrumento (personalidade objetiva), e a máquina 

em fator, caracterizando a vida dos indivíduos como uma “factualidade” frente ao 

mundo maquinístico. Tais pensamentos são apenas exemplos, mas estão diretamente 

alinhados às principais ideias de Simmel.  

 Em tais teorias parece estar implícito o processo que Simmel reconheceu como 

a tragédia inerente ao processo da cultura – talvez a mais preciosa teoria que o 

pensador nos legou –, tendo-nos indicado, no todo, que há vários processos 

subjacentes e ocultos em relação ao fenômeno da cultura. Simmel explica que há uma 

tragédia inscrita na essência da ideia da cultura porque, ao avançar, esta promoveria o 

incremento de objetos e refinamentos (uma estrutura objetiva) que terminariam 

direcionando-a para sua própria ruína. Em outras palavras: cada vez que a cultura 

procura seu caminho, quer dizer, cada vez que ela quer ascender, termina sucumbindo 

às externalidades que induz (SIMMEL, 2014 [1911]). A este respeito, indicara que a 

                                                     
influenciados ou devem muitas de suas ideias a Simmel, como é o caso de Walter Benjamin, Norbert 
Elias, Sigfried Kacauer, Ernst Bloch, Lewis Mumford e Martin Heidegger. 
7 O texto a que fazemos referência, intitulado Algumas Implicações Sociais da Tecnologia Moderna, 
publicado em 1941 nos Estados Unidos, enquanto Marcuse se mantinha exilado de seu país pela 
ascensão do Nazismo, é considerado um dos principais a lançar as bases para o pensamento posterior 
sobre a tecnologia, sobretudo aquele da primeira geração da Escola de Frankfurt. 
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divisão do trabalho cumpre papel preponderante, uma vez que impulsiona o avanço 

da cultura objetiva (os produtos do esforço humano, as instituições, as máquinas, etc.) 

e faz com que o desenvolvimento do espírito objetivo, junto a isso, supere o do 

subjetivo, no desenrolar dos movimentos culturais. 

É por este motivo que “o produto [elaborado] pode concentrar em si energias, 

qualidades e intensidades que existem em completa independência do produtor 

isolado” (SIMMEL, 2013, p. 554), fenômeno que se expressa em diferentes instâncias 

da vida e em diferentes criações do espírito – como no caso do corpo administrativo 

do Estado. “O moderno Estado de Direito”, ressalta o autor, “[...] delimita [...] a zona 

em que as pessoas caem na esfera do Estado, diferenciando-as com o objetivo de 

constituir-se com determinados elementos específicos da mesma. Quanto mais 

patente é esta diferenciação, mais claramente o Estado encara o indivíduo como uma 

construção objetiva, independente da forma da espiritualidade subjetiva” (SIMMEL, 

2013, p. 554). É por estes motivos que, ao fim, 

 

[...] a forma da unidade pessoal resulta um valor inigualável [...], pois é aquela que 

conduz à consciência do sentido objetivo espiritual das coisas: aqui é onde se 

desenvolvem aqueles contatos mútuos que são vida e força, aquelas radiações 

quentes obscuras do ânimo para as quais não precisa de lugar e de compreensão a 

perfeição clara das ideias determinadas de modo puramente objetivo. O mesmo, 

pois, sucede com o espírito que através da reificação de nossa inteligência encara 

a alma como se fosse um objeto (SIMMEL, 2013, p. 555). 

 

 No que concerne às estruturas objetivas estatais que a cultura termina 

produzindo, Simmel nota um duplo sentido em seu florescimento. Por um lado, ele 

observa que não apenas por meio das frentes capitalistas propagam-se estruturas 

instrumentais e técnicas à organização da produção e das atividades, mas também nas 

propostas das frentes socialistas, já que ambas não propõem rever a própria lógica de 

vida operante. Simmel, assim, ao observar os movimentos políticos de seu tempo, dirá 

o seguinte: “a imagem idealizada do futuro que os Socialistas pregam é, no mais alto 

grau, essencialmente racional: centralização extrema, ajuste finamente calculado de 
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oferta e demanda, uma em relação à outra, exclusão de competição, igualdade de 

direitos e deveres” (SIMMEL, 1994 [1902], p. 8)8. 

 

A oposição entre a tendência para a suposta perfectibilidade social prometida pelos 

idealistas mais utópicos do progresso, do liberalismo e do socialismo, largamente 

decorrente do historicismo quase congênito de uma parte significativa do 

pensamento moderno, e os contextos de alienação, indiferença, calculabilidade, 

mecanização e monetarização que se estavam a afirmar no mundo industrializado 

e das grandes metrópoles, constitui o plano de fundo da reflexão de autores que, 

na Europa e nas Americanas, distanciaram-se criticamente do otimismo ingênuo 

em torno da ambição prometeica de ser dono e senhor da natureza através da 

tecnologia e da ciência, assim como do percurso de poder e abundancia material 

tomado pelo mundo ocidental (GARCIA, 2007, p. 291). 

 

 Conforme Simmel mesmo procurou destacar, “entre o socialismo e os interesses 

do trabalhador não há nenhuma conexão íntima e necessária”. Na realidade, tal ideal 

terminou por atrair, como faz hoje a organização típica capitalista, “um grande número 

daquelas mentes severamente lógicas que estão sempre lutando para formar 

concepções racionais das coisas” (GARCIA, 2007, p. 291). O equívoco de achar que 

todo ímpeto socialista seja antagônico à essência do que mantém vivo o capitalismo 

compartilha do mesmo erro comum (presente no imaginário de muitos) de associar 

qualquer um que simpatize pela causa do trabalhador contra o “Capital” a um 

“Socialista”, equívoco que Simmel dizia estar presente também em sua época. 

Vivemos, no entanto, e disso não podemos ter dúvida, em uma era de etiquetas, em 

que o conteúdo das coisas termina quase sempre deixado para segundo plano. 

 Avançando mais um pouco nas teorias do autor, percebemos que um dos 

elementos centrais para a compreensão do fenômeno da técnica moderna estaria 

intimamente ligado a algo que permitiu ao ser humano estabelecer uma nova relação 

espiritual com o mundo, como jamais antes vista: sua ciência de base. Entre as ações 

da humanidade, neste sentido, Simmel enxerga, na incursão de uma nova concepção 

de ciência, uma das mais derradeiras. Com ela, junto de suas leis e parâmetros e todo 

                                                     
8  Nunca é demais ressaltar que Simmel fez parte de um conjunto de autores que, a partir de um 
confronto com o positivismo científico, e de um mundo que se via cada vez mais fragmentado, procurara 
compreender o que a modernidade significava para as interações sociais como um todo, sem procurar 
enaltecer correntes políticas específicas Esta abordagem ao conhecer estivera fortemente presente na 
transição do século XIX para o XX, e prosseguiu até pelo menos a primeira Guerra Mundial. 
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o conforto externo que o maquinário industrial trouxe, veio o prejuízo da perda das 

ligações do espírito, dos sentimentos, das conexões incalculáveis, dos riscos que o viver 

sempre pressupôs, e, com isso, sem dúvidas, a desvalorização de sua misticidade – ao 

menos desde uma mirada macro-social. 

O declínio do Cristianismo, neste sentido, como fonte norteadora da vida 

coletiva em geral seria um destes reflexos, o que não apenas poderia denotar um 

aumento nos refinamentos da humanidade, que, pelo lado positivo, se vê livre de uma 

série de tradições antigas abusivas, mas, sobretudo, um desapego aos valores de fé e 

uma transição destes para outras frentes, geralmente voltadas para a técnica da vida e 

sua instrumentalização, à medida que a cultura objetiva ganha espaço em relação à 

cultura dos indivíduos. Assim, estamos de acordo com o Simmel quando afirma que:  

 

Embora o Cristianismo tenha perdido seu poder sobre inumeráveis almas, ele, 

apesar de tudo, legou para elas o anseio por um objeto absolutamente objetivo de 

toda vida e ação – uma consequência dessa adaptação que sucedeu no estágio em 

que estamos da civilização através da satisfação longa e contínua desta necessidade 

profunda da alma. Os sentimentos especificamente modernos de que a vida não 

tem sentido, de que somos empurrados para lá e para cá em um mecanismo 

montado a partir de meros meios e estágios preliminares, de que o final e absoluto 

– no que consiste a recompensa de viver – sempre escapa de nosso alcance – estes 

sentimentos são o legado do Cristianismo, que implantou, em incontáveis homens 

de hoje, o anseio por um objeto final, ainda que já não seja possível sua consecução. 

A paixão pela técnica [technique] que tomou conta de nós é somente uma fase ou 

símbolo do estado interno de todo homem [mankind], uma tentativa desesperada 

de sua parte – através do refinamento externo, desenvolvimento e complicação dos 

meios da vida – de enganarem a si mesmos com relação ao fato de que estes são 

meramente meios, justificados e consagrados por nenhum propósito final 

(SIMMEL, 1994, p. 9-10). 

 

O enfraquecimento do Cristianismo na modernidade é sintoma, por outro lado, 

de que a crença nos poderes da razão humana se acentua. Permanece, no entanto, 

impossível de ser explicado por que determinados fenômenos acontecem; e 

permanecerá assim, ainda que a ciência, insistentemente, procure oferecer respostas. 

O mais importante de se observar no processo, de toda maneira, é que o avanço da 

cultura moderna, conforme Simmel, teria gerado uma inversão na série teleológica da 
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vida, onde o que era meio é visto como fim, ocorrendo o inverso com respeito à religião, 

que agora não mais é referência, mas meio para o alcance de fins. Assim, apesar de, na 

fé, o ser humano permanecer sem respostas científicas, pode conservar nela a 

confiança de um fim; ao passo que, com a ciência, permanece na dúvida sobre o fim, 

mantendo-se firme na crença das externalidades físicas da vida, passíveis, para o 

sujeito moderno, de serem investigadas – e alimenta esta crença por meio da ajuda de 

equipamentos que ele mesmo inventa para si. 

 

É certo que por meio do microscópio e do telescópio salvamos distâncias enormes 

entre as coisas e nós; mas, precisamente, ficamos conscientes delas no momento 

em que as superávamos. Se a isso acrescentamos que de todo mistério resolvido 

revela-se mais de um novo, e que o aproximar-se das coisas é o primeiro passo para 

ver quão distantes seguem estando de nós, é preciso reconhecer que os tempos da 

mitologia, dos conhecimentos completamente gerais e superficiais, do caráter 

antropomórfico da natureza, desde o ponto de vista do sentimento e da crença, 

mesmo estando equivocados, permitem uma distância menor entre as coisas e os 

seres humanos do que a que existe hoje. Todos os métodos refinados com os quais 

penetramos no interior da natureza unicamente substituem, de modo muito lento 

e por camadas, aquela proximidade segura de si mesma que a alma recebia por 

meio dos deuses da Grécia, da interpretação do mundo segundo impulsos e 

sentimentos humanos, da orientação destes mediante a intervenção pessoal de um 

Deus, e de sua aplicação ideológica ao bem dos seres humanos (SIMMEL, 2013, p. 

567). 

 

  Esta modificação no plano da ciência pressupõe também uma virada na 

metafísica que compõe o todo do espírito, que permite ao ser humano se diferenciar 

dos outros seres enquanto ser pensante. Em nossa época moderna, isso se traduz em 

um declínio da Ontologia e na valorização da Epistemologia. O mais característico 

dessa mudança é que a ideia da busca pela compreensão é de certa maneira 

transformada em instrumento de poder e controle. Por meio da pergunta cartesiana 

“para quê serve o conhecer?” e da afirmação baconiana “saber é poder”, o conhecer 

termina, na modernidade, passando para o plano do domínio. A Ontologia, no entanto, 

em momento algum desapareceu, apenas foi sendo, pouco a pouco, diluída na 

Epistemologia, onde passou a “se esconder”. 
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 Um grande símbolo da época moderna que Simmel analisou tão detidamente, e 

que também é exemplo claro de um meio que passa a ser visto e encarado como fim, é 

o dinheiro. O dinheiro é, segundo Simmel, provavelmente a forma mais pura de 

instrumento que, em nossa época, foi elevada à condição de fim. Ao mesmo tempo, 

paradoxalmente, simboliza da forma mais perfeita a condição moderna do não 

envolvimento objetivo dos sujeitos com as coisas, uma vez que o dinheiro não 

estabelece vínculo algum direto com as coisas as quais permite comprar. O dinheiro 

“se situa, indiferentemente, por cima dos objetos, já que, entre outras coisas, o que o 

separa destes é o momento do intercâmbio (troca), uma vez que o que o dinheiro 

facilita como totalidade não é a possessão do objeto, senão a mútua troca de objetos” 

(SIMMEL, 2013, p. 237-238, destaque nosso). O indivíduo moderno, portanto, pode 

se gabar de possuir tanto e tanto poder aquisitivo, ao passo que não pode se dar ao luxo 

de dizer que possua “toda riqueza do mundo”, pois esta permanecerá sempre um fator 

subjetivo. (Julgo não ser necessário ressaltar o que a falta do entendimento disso já 

nos causou). 

Por fim, é impossível negarmos, hoje, o papel de Simmel como “precursor da 

reflexão sobre o mundo moderno como sociedade tecnológica e, em particular, como 

primeiro formulador da tese da autonomização da tecnologia” (GARCIA, 2007, p. 

288). Como nos fez ver Simmel, o avanço da cultura terminou por gerar um contínuo 

e ininterrupto processo de alargamento da cultura objetiva, o que talvez reflita, por um 

lado, o declínio histórico do espírito comunitário, e, em sentido oposto, a ascensão das 

conexões à distância. 

 

As relações do homem contemporâneo com seu meio evoluem de tal modo que 

aquele faz retroceder, progressivamente, os círculos mais próximos, a fim de se 

acercar dos mais distantes. A debilidade crescente da coesão familiar, o sentimento 

de um aperto insuportável na vinculação ao círculo mais próximo, frente ao qual a 

entrega produz os mesmos resultados trágicos que a liberação, a importância 

crescente da individualidade, que se diferencia de forma muito evidente do meio 

imediato, todo este distanciamento corre em paralelo com o estabelecimento de 

relações com o mais afastado, o surgimento do interesse pelo mais remoto, a 

comunidade de pensamento que se estabelece com círculos cujas vinculações 

substituem toda proximidade espacial (SIMMEL, 2013, p. 567). 
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 Além disso, a teoria legada por Simmel permite ver que, “integrando a crescente 

independência do mundo objetivo, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 

modernas impõe-se ao homem como se se tratasse de um fenômeno da natureza” 

(GARCIA, 2007, p. 313). Em nosso tempo, entretanto, talvez seja difícil que isso seja 

percebido, uma vez que a busca pelo significado das coisas vem perdendo espaço para 

os manuais e os botões, que vão, pouco a pouco, suprimindo tal demanda. Assim, o 

que o desenvolvimento tecnológico faz, por um lado, é nos desonerar dos domínios que 

as situações da vida exigem de nós, enquanto, por outro, devido ao “aparato” 

constituído no meio social, conforme diria Marcuse (1999), as máquinas seguem 

demandando uma atitude sempre adequativa a seu estado de coisas. 

A falta de conexão intrínseca dos homens com as coisas do mundo (seus 

produtos objetivos criados, as outras pessoas e a própria Natureza) leva-os 

frequentemente a não perceberem a própria razão pela qual utilizam determinados 

aparelhos e objetos, ou por que, em última instância, eles estão presentes no mundo. 

Conforme vimos, aos olhos de Simmel, isso retrataria a preponderância dos meios 

sobre os fins: “a periferia da vida, as coisas fora de sua espiritualidade, se converteram 

nos dominantes sobre o seu próprio centro, ou seja, sobre nós mesmos” (SIMMEL, 

2013, p. 575). Assim, “o ser humano se distancia de si mesmo; e entre ele e o que lhe é 

mais próprio, mais essencial, se interpõe uma montanha instransponível de coisas 

mediadas, avanços, habilidades e prazeres técnicos” (SIMMEL, 2013, p. 577). 

Apesar, finalmente, de a perda da relação entre ser e mundo ser antiga, é sem 

dúvidas em nossa época moderna que isso se torna uma realidade universalmente 

posta, incorporada no seio do Ser. Impera, entre nós, uma visão maniqueísta de 

mundo, que nos acostumou a pensar de forma dual, como na conhecida fórmula do 

“onde há o bem não pode haver o mau”. A visão prometéica de mundo, partícipe desta 

cosmovisão, identifica a ideia de progresso técnico com a ideia de progresso cultural, 

enaltecendo a técnica como meio para dominar a natureza.  
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 23.  CONSIDERAÇÕES SOBRE O FENÔMENO DA ATENÇÃO 

COMPARTILHADA A PARTIR DE UM VIÉS FENOMENOLÓGICO-

HERMENÊUTICO 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424422-23  

Júlia Garcia Tronco1 

Resumo 
O trabalho tem como objetivo apresentar considerações gerais sobre o fenômeno da 
atenção compartilhada (Joint Attention). Uma definição básica do que é a atenção 
compartilhada é a atenção mútua de duas ou mais pessoas em um mesmo objeto. Tal 
fenômeno seria uma das bases para o desenvolvimento infantil no que concerne o 
desenvolvimento linguístico e a cognição social em infantes. Os estudos a respeito 
desse fenômeno iniciam em meados da década de 1970 pelo psicólogo Jerome Bruner 
e estudam principalmente a forma como bebês ou crianças pequenas são capazes de 
reconhecer o olhar de outra pessoa para o mesmo objeto que a criança está destinando 
sua atenção. A proposta é que esse fenômeno subjaz as primeiras experiências 
intersubjetivas e sociais do ser humano e a partir disso influencia e fundamenta a 
aquisição e o desenvolvimento linguístico. No presente trabalho serão apresentadas 
considerações gerais sobre o dado fenômeno a partir de um viés fenomenológico-
hermenêutico em conjunto com estudos e investigações das ciências cognitivas. 
Primeiramente será apresentada de forma ampla no que consiste a atenção 
compartilhada e os estudos das ciências cognitivas e da psicologia que a descobriram. 
Depois, será feita uma análise da intersecção entre as ciências cognitivas e a 
fenomenologia-hermenêutica. Por fim, serão apresentadas algumas propostas e 
hipóteses que consideram o fenômeno da atenção compartilhada como fundamento 
do desenvolvimento infantil, principalmente no que diz respeito a aquisição e 
desenvolvimento da linguagem, assim como, da cognição social. 
Palavras-chave: Fenomenologia-hermenêutica, Atenção Compartilhada, Ciências 
Cognitivas, Cognição Social. 
 
Abstract 
The article aims to present general considerations about the phenomenon of joint 
attention. A basic definition of what joint attention is: the mutual attention of two or 
more people on the same object. This phenomenon would be one of the bases for child 
development in what concerns linguistic development and social cognition in infants. 
Studies on this phenomenon began in the mid-1970s by psychologist Jerome Bruner 
and mainly studied how babies or young children are able to recognize another 
person's gaze at the same object that the child is focusing on. The proposal is that this 
phenomenon underlies the first intersubjective and social experiences of the human 
being and from there influences and underlies linguistic development and linguistic 
acquisition. In the present article general considerations about the given phenomenon 
will be presented from a phenomenological-hermeneutic bias together with studies 
and investigations of the cognitive sciences. First, it will be presented in a broad way 
in what consists of shared attention and studies of the cognitive sciences and 
psychology that discovered it. Then, an analysis will be made of the intersection 
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between the cognitive sciences and phenomenological-hermeneutic. Finally, some 
proposals and hypotheses will be presented that consider the phenomenon of shared 
attention as the foundation of child development, especially with regard to language 
acquisition and development, as well as social cognition 
Keywords: Phenomenological-Hermeneutic, Joint Attention, Cognitive Sciences, 
Social Cognition. 
 

 

I O FENÔMENO DA ATENÇÃO COMPARTILHADA 

 

As primeiras pesquisas do fenômeno da atenção compartilhada surgiram em 

meados dos anos 1970, a partir do interesse do psicólogo Jerome Bruner, precursor de 

estudos de cognição e psicologia cognitiva. A ideia de algo como uma atenção 

compartilhada surgiu em um simpósio onde foram feitos comentários sobre a 

independência de infantes. Precisamente, no momento em que crianças param de ter 

contato visual direto e unicamente com suas mães e tutores, e a partir disso, começam 

a seguir o olhar daqueles que as cuidam e repousando o olhar sobre um mesmo objeto: 

um compartilhamento de atenção e olhar. Parece bastante óbvio o reconhecimento de 

que isso ocorra entre crianças muito novas e seus tutores, porém o simples fato desse 

reconhecimento traz e trouxe ao psicólogo em questão questionamentos a respeito do 

caráter epistemológico dessa experiência de interação e vinculação. 

Levando esse pequeno histórico em conta, surge a questão: no que consiste o 

fenômeno da atenção compartilhada? Embora pareça óbvio e de fato até trivial, tal 

fenômeno pode ser a resposta para questões importantes concernentes ao 

desenvolvimento infantil na primeira infância. Por atenção compartilhada se 

compreende um envolvimento e foco simultâneo de dois ou mais indivíduos em um 

mesmo objeto externo (BALDWIN, 1995, p. 131). Outro modo de compreender a 

atenção compartilhada é como um “encontro de mentes”, de forma que, depende não 

apenas de um compartilhamento de atenção e foco, mas também de contexto de 

pressuposições (aqui levando em conta indivíduos que já desenvolveram linguagem) 

(BRUNER, 1995, p. 6). Muitos autores reconhecem que o fenômeno da atenção 

compartilhada não só é fundamental para o desenvolvimento linguístico, mas também 

para o reconhecimento de “outras mentes” e de que os outros possuem 

intencionalidade e agência. Mesmo essa sendo uma definição bastante geral de atenção 

compartilhada, muitos estudiosos podem diferir naquilo que compreendem pelo 
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termo e fenômeno, mas de modo clássico, a definição se dá como uma interação 

triádica entre dois indivíduos os quais coordenam sua atenção para um objeto que é 

de mútuo interesse (CARPENTER, 2011, p. 160). 

No presente texto não irei reconstruir os estudos feitos pelas ciências cognitivas 

a respeito da atenção compartilhada, mas apenas apresentar de modo geral como se 

dá o fenômeno e algumas pistas, hipóteses e conclusões gerais de tais investigações. 

De acordo com os primeiros estudos feitos por Bruner e Scaife2 ao se aproximar do 

primeiro aniversário, as crianças começam a apresentar um crescente interesse em 

objetos externos e eventos que ocorrem durante suas interações com os tutores, se 

distanciando de um olhar fixo e contínuo aos tutores. Antes de tudo, ocorre uma 

interação diádica entre tutor e criança, onde há essa fixidez e continuidade de 

interação pelo olhar. Após isso, gradualmente há a mudança para uma interação 

triádica, entre tutor, criança e objetos – podemos chamar de mundo exterior (MOORE; 

DUNHAM, 1995, p. 15). Nesse contexto, os estudos observaram um aumento de uma 

tendência das crianças “seguirem o olhar” dos adultos tutores, e aqui que Bruner e 

Scaife indicam o início do fenômeno da atenção compartilhada no desenvolvimento da 

primeira infância (MOORE; DUNHAM, 1995, p. 16). Alguns estudos indicam que há 

uma compreensão social rudimentar da vida mental de outros, o que sugere a 

influência do fenômeno no desenvolvimento da cognição social e das habilidades 

comunicativas e linguísticas (MOORE; DUNHAM, 1995, p. 17). Como indicam Moore 

e Duhnam, um dos primeiros experimentos feitos para análise e exploração da atenção 

compartilhada, for feito por Bruner e Scaife. Em um dos experimentos, de 1975, foi 

estabelecido algo como um “protótipo” de paradigma do fenômeno da atenção 

compartilhada. Neste estudo paradigmático, o participante adulto inicia uma 

interação face a face com cada criança, depois de estabilizar esse contato visual, o 

adulto dá uma deixa de que irá mudar o olhar na direção de algum objeto que a criança 

está olhando e isso é notado pela criança que acompanha esse olhar e encontra o 

mesmo objeto (MOORE; DUNHAM, 1995, p.62).  

Em outro estudo, agora feito por George Butterworth, foram documentadas e 

indicadas três idades específicas nas quais ocorrem os mecanismos iniciais da atenção 

compartilhada, que seriam entre 6 e 18 meses de vida da criança. Aos 6 meses, as 

                                                     
2 Estes estudos podem ser encontrados em: Scaife, M., & Bruner, J. The capacity for joint visual 
attention in the Infant. Nature, 253, pp. 265-266, 1975. 
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crianças movimentam a cabeça em direção a diversos objetos dentro da sala de 

experimento, demorando para encontrar seu olhar com o objeto. Aos 12 meses, as 

crianças participantes são capazes de apontar e olhar corretamente na direção dos 

objetos postos na sala de experimento, mas não são capazes de encontrar ou procurar 

objetos que estão atrás deles, apenas em seu campo de visão frontal. Já aos 18 meses, 

as crianças participantes foram capazes de corretamente apontar a localização dos 

objetos, como também, procuravam objetos pela sala através da movimentação de 

cabeça e corpo. Nesse sentido, são importantes para o fenômeno da atenção 

compartilhada, não apenas o olhar, mas também a movimentação de cabeça e o 

apontar (apud MOORE, 1995, p. 62-63). 

Naomi Eilan também apresenta uma análise parecida na questão das idades, 

até os 4 ou 5 meses de vida, os infantes olham principalmente para seus tutores, a 

mudança de foco para objetos físicos ocorre por volta dos 5 meses. Entre 6 e 9 meses 

de idade é possível perceber o início de uma alternação do olhar entre objetos e 

adultos/tutores, e aqui se inclui as primeiras tentativas de seguir o olhar de seus 

tutores. O apontar e modos mais sofisticados de seguir o olhar, acompanhados com 

situações de referência social, começam a tomar forma entre 10 e 12 meses, no fim 

deste período os infantes começam a mostrar e entregar objetos aos tutores. Logo após 

isso, iniciam-se as primeiras palavras e também comportamentos mais sofisticados de 

atenção (EILAN, 2005, p. 4-5). Desse modo, na maior parte das concepções e estudos 

de atenção compartilhada há um consenso de que a atenção compartilhada começa a 

se manifestar de um modo sustentável aos 12 meses de idade. Há algumas 

considerações a respeito do fenômeno feitas por Eilan que não se englobam na 

definição geral e que podem gerar equívocos. Para haver uma situação de atenção 

compartilhada não é suficiente que a criança e o adulto estejam de fato olhando para 

o mesmo objeto e nem que a atenção de um cause a atenção do outro para aquele dado 

objeto. O sentido relevante da atenção compartilhada se dá quando tanto a criança e o 

adulto estão direcionando atenção a um mesmo objeto que está “mutualmente 

manifesto”, ou seja, ambos têm que ter a mesma movimentação intencional ao objeto 

(EILAN, 2005, p. 1). 

Após feita essa pequena apresentação geral do fenômeno da atenção 

compartilhada volto ao meu interesse principal. O modo como a fenomenologia, 

atrelada com os estudos de ciências cognitivas, pode contribuir para o fenômeno. A 
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fenomenologia, nesse caso, estaria interessada, a partir dos resultados desses 

experimentos, em buscar quais são as estruturas fundamentais do fenômeno da 

atenção compartilhada e o modo como ele pode ser fundamental para 

comportamentos intencionais humanos, tais como atenção, agência, comunicação e 

reconhecimento do outro. Em relação à uma análise a partir de um viés 

fenomenológico-hermenêutico, as estruturas descobertas no fenômeno seriam 

descritas e interpretadas. Diante disso uma questão se coloca: como fazer uma 

integração ou intersecção entre a fenomenologia (hermenêutica também) com as 

investigações empíricas, principalmente com as ciências cognitivas?  

 

II FENOMENOLOGIA NATURALIZADA: APROXIMAÇÕES ENTRE A 

FENOMENOLOGIA-HERMENÊUTICA E AS CIÊNCIAS COGNITIVAS 

 

O que significa relacionar fenomenologia e ciências cognitivas? O que está 

envolvido nessa relação? Os autores que defendem uma intersecção dessas áreas 

reconhecem que há uma possibilidade de contribuição do método fenomenológico em 

temas como: análise da percepção, atenção, imaginação, emoção, linguagem, agência, 

corporeidade, cognição, intersubjetividade – e ainda como análise de certas 

psicopatologias. 

Como sugerem Shaun Gallagher, Daniel Schmicking, Francisco Varela e Dan 

Zahavi, a possibilidade de uma naturalização da fenomenologia com a apresentação de 

contribuições positivas para as ciências cognitivas é ainda muito recente 

(SCHMICKING, 2010, p. v). Embora recente, já é possível traçar um histórico de como 

surgiu a intersecção destas áreas. De início, antes dos anos 1990, a fenomenologia 

aparece nesse contexto como ferramenta crítica aos primeiros cognitivistas e às 

abordagens computacionais da mente – principalmente com Hubert Dreyfus. Uma 

segunda onda, como sugerem Schmicking e Gallagher, de uma aproximação da 

fenomenologia com as ciências cognitivas, são os estudos em neurociência, os quais 

abriram possibilidades para um reconhecimento da fenomenologia contribuir em 

exames de imagem do cérebro – essa segunda onda foi impulsionada principalmente 

por Varela. A terceira e última onda surge quando cientistas cognitivos percebem que 

o sistema cognitivo não se resume apenas ao cérebro, mas também se estende ao corpo 

como um todo. Nesse sentido, há uma mudança de foco nas pesquisas, levando em 
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conta uma cognição corporal, percepção enativa, entre outros fatores – a terceira onda 

foi motivada principalmente por contribuições de Gallagher, Thompson e Varela e teve 

sua expansão ao final dos anos 1990 e segue até as pesquisas atuais (SCHMICKING, 

2010, p. 5-6). 

As ciências cognitivas, de acordo com Kieverstein, foram fundadas a partir da 

ideia de que os comportamentos humanos inteligentes são causados por processos 

psicológicos internos de uma maneira semelhante ao que ocorre em computadores 

digitais. Nesse sentido, da mesma forma que computadores são capazes de assimilar, 

interpretar, combinar elementos e símbolos e criar operações com tais elementos, 

como copiar, relacionar, deletar, estocar entre outras, os processos psicológicos 

estariam em uma analogia com este funcionamento computacional (KIEVERSTEIN, 

p. 1). O sistema psicológico humano é capaz de criar linguagem e símbolos, processar 

esses elementos, é capaz de armazenar memórias, cheiros, entre outras coisas. Embora 

esse tenha sido o início das ciências cognitivas, as quais receberam muitas críticas, 

principalmente de fenomenólogos, como por exemplo Hubert Dreyfus, as ciências 

cognitivas e a fenomenologia têm tido uma aproximação em anos recentes. 

O que impulsiona as críticas ou uma desconfiança da relação entre 

fenomenologia e as ciências empíricas e cognitivas é o fator antinaturalista presente 

em muitas concepções fenomenológicas – principalmente a de Edmund Husserl. A 

fenomenologia husserliana possui críticas fortes a qualquer tipo de naturalismo, já que 

este seria incapaz de reconhecer as estruturas transcendentais da consciência. Husserl 

descreve o naturalismo como uma forma fundamentalmente equivocada de fazer 

filosofia, no sentido em que uma redução naturalista da consciência levaria ao 

ceticismo (ZAHAVI, 2010, p. 7). Para Dan Zahavi, o que modificou significativamente 

os caminhos dos filósofos vieram depois de Husserl, foi a virada linguística, a qual 

abriu espaço para formas de naturalismo ou até mesmo um reconhecimento da 

possibilidade de emprego do naturalismo nas investigações filosóficas (ZAHAVI, 2010, 

p. 3). 

Tendo essas informações em vista, o esforço de naturalização da fenomenologia 

seria, antes de tudo, uma questão de integrar tal método em uma explanação na qual 

cada propriedade aceitável para a fenomenologia deve estar em concordância com as 

propriedades admitidas pelas ciências naturais (ROY, 1999, p. 1-2). Essa noção de 

naturalização está presente em Naturalizing Phenomenology: Issues in 
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Contemporary Phenomenology and Cognitive Science organizado por Roy e Varela, 

de 1999 na qual os autores do livro fazem uma espécie de manifesto inicial para 

compreender os aspectos envolvidos em uma naturalização da fenomenologia. Desse 

modo, naturalizar a fenomenologia deve ser compreendido como um modo da 

fenomenologia colaborar positivamente com as ciências empíricas e vice-versa 

(ZAHAVI, 2010, p. 11). 

Dan Zahavi apresenta ao menos dois modos de naturalização da fenomenologia 

– um modo mais radical e outro modesto, segundo ele. A primeira proposta de 

naturalização da fenomenologia a qual ele considera radical e um tanto má orientada, 

consiste em reconhecer que ao naturalizar a fenomenologia, eventualmente ela fará 

parte, em alguma extensão, das ciências naturais. De acordo com a proposta, esse 

ponto de chegada deve ser o objetivo central de uma naturalização da fenomenologia. 

Para o autor, essa proposta nega a legitimidade e importância dos métodos e questões 

que são únicos da filosofia, em um sentido que busca substituir as investigações 

transcendentais que a fenomenologia oferece por concepções explicativas, próprias 

das ciências naturais (ZAHAVI, 2010, p. 14). 

A segunda proposta de naturalização – a qual Zahavi considera modesta e mais 

interessante defende que uma fenomenologia naturalizada é aquela que se insere em 

um contexto de troca e relação produtiva e significativa com as ciências empíricas. 

Nesse contexto, a fenomenologia é capaz de questionar e elucidar assuntos teóricos 

básicos feitos pelas ciências empíricas e por outro lado, as ciências empíricas são 

capazes de trazer para a fenomenologia temas e problemas concretos os quais não 

podem ser ignorados pela investigação fenomenológica (ZAHAVI, 2010, p. 15).  

Em relação a uma naturalização da fenomenologia-hermenêutica, acredito que 

o esforço seja o mesmo: tentar integrar e interseccionar a investigação empírica com o 

método citado. Porém, por ter uma indicação hermenêutica, além de se buscar as 

estruturas fundamentais de fenômenos cognitivos, com o auxílio das pesquisas 

científicas, será necessário a descrição e interpretação de tais fenômenos.  

Timothy Martell aponta que a literatura psicológica ainda não teve sucesso em 

mostrar como pessoas podem compartilhar a atenção à um objeto em específico – 

embora tenham investigado o fenômeno há anos. Nesse sentido, a psicologia ainda não 

apresentou uma interpretação plausível ou satisfatória de como a percepção pode ser 

compartilhada, e aqui, segundo ele, entra a elucidação fenomenológica deste 
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fenômeno (MARTELL, 2010, p. 1). Essa é mais uma das muitas tentativas de uma 

interpretação fenomenológica de um fenômeno psicológico, com auxílio de alguns 

resultados das ciências empíricas. O autor em questão analisa a atenção compartilhada 

de adultos, os quais já compreendem contextos e situações sociais, assim como, 

possuem um arcabouço e compreensão linguística – também compartilhada, 

obviamente. De acordo com o autor, o objeto da atenção compartilhada difere de 

outros objetos de percepção, na medida em que é percebida como parte de uma 

situação mais ampla que inclui pelo menos uma outra pessoa que também percebe isso 

(Martell, 2010, p. 3).  

A partir dessas indicações gerais de como a fenomenologia pode ser 

naturalizada ou ter uma relação próxima com as investigações empíricas em um 

auxílio mútuo e também de um exemplo de análise fenomenológica do fenômeno da 

atenção compartilhada, nos voltemos para alguns resultados dessas investigações. O 

fenômeno da atenção compartilhada possui um papel fundamental no 

desenvolvimento infantil, principalmente no desenvolvimento das habilidades 

linguísticas e comunicacionais, e também na compreensão e cognição social.  

 

III JOINT ATTENTION E SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL: LINGUAGEM E COGNIÇÃO SOCIAL 

 

Autores e pesquisadores podem divergir em relação à aspectos fundamentais 

do modo como ocorrem situações de atenção compartilhada, mas muitos concordam 

que tal fenômeno é essencial para a aquisição de linguagem e para o desenvolvimento 

da cognição na primeira infância. Nesse sentido, compartilhar a atenção é também 

compartilhar uma situação, uma orientação de mundo, o que promove em crianças o 

senso de si, do outro e de um mundo circundante que não é fixo a elas, mas é um fluxo 

constante de experiências e mudanças. 

Como apresenta Seeman (2011), o recente aumento de interesse na atenção 

compartilhada atesta uma mudança de uma concepção solipsista da mente em direção 

a uma concepção dos fenômenos mentais como inerentemente sociais. De acordo com 

esta perspectiva, a consideração de que nosso desenvolvimento mental é moldado por 

interações com os outros desempenha um papel importante não apenas em pensar 

sobre como nós vemos o mundo, mas também é de relevância crucial para pensar sobre 
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a concepção adequada da mente e seu lugar na natureza (SEEMAN, 2011, p. 2). Essa 

mudança de paradigma acerca do modo como a atenção compartilhada, um fenômeno 

inerentemente social, pode moldar e influenciar o desenvolvimento mental humano 

lança luz para problemas essenciais da filosofia e da psicologia, tais como, o problema 

das outras mentes, do conhecimento objetivo, da empatia, da agência e da 

intencionalidade, entre outros. 

Um exemplo que corrobora para uma defesa de que a atenção compartilhada 

desenvolve a linguagem e a cognição social, são pesquisas feitas por Baron-Cohen3 e 

outros sobre seres humanos que se encontram dentro do espectro autista. De acordo 

com essas pesquisas, sem uma habilidade pronta para atenção compartilhada, seres 

humanos caem em um estado grave de patologia. Casos de atenção compartilhada 

deficientes ou falhos no início da infância resultam em um prognóstico de dificuldade 

posterior em descobrir o que pode estar razoavelmente na mente de alguém quando 

eles fazem ou dizem algo, ou seja, uma dificuldade de se manter em uma situação 

social. Indivíduos nessa condição parecem ter dificuldade em construir "significados 

intersubjetivos" úteis para a comunidade, dificuldade em ser capaz de compartilhar 

pressuposições sobre como as pessoas pensam e sentem e como lidam com seus 

pensamentos e sentimentos. Pessoas no espectro autista possuem grande dificuldade 

nessas situações sociais, o que sugere uma falha em comportamentos compartilhados 

de atenção e agência na primeira infância (MOORE; DUNHAM, 1995, p. 11). 

Em relação ao desenvolvimento linguístico e a aquisição de habilidades 

linguísticas e comunicativas, Jerome Bruner, indica um estudo feito por Herbert Clark, 

em 1922, a respeito do modo como a linguagem é usada. Nesse estudo são 

apresentados quatro requisitos básicos que uma comunicação falada impõe: 1. É 

necessário haver uma base comum de conhecimento prévio; 2. Uma consciência dos 

processos colaborativos envolvidos em uma interação comunicativa, 3. Uma noção 

básica de como projetar as mensagens para que o público a que se destina consiga 

compreendê-las; 4. Uma vontade e capacidade de coordenar e negociar sentidos e 

significados (BRUNER, 1995, p. 11).  Para Bruner, o “pai” das investigações a respeito 

da atenção compartilhada, nenhum desses quatros requisitos pode ser totalmente 

atendido sem primeiro haver uma coordenação de atenção compartilhada "crua". Esse 

                                                     
3 Estudos presentes em: Baron-Cohen, S., Tager-Flusberg, H., & Cohen, D. J. (Eds.). Understanding 
other minds: Perspectives from autism. Oxford, England: Oxford University Press, 1993. 
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parece ser o primeiro passo para alcançar a atenção compartilhada total.  Se 

perguntarmos, então, qual é o papel desempenhado pela atenção compartilhada, 

segundo ele, a resposta seria que sem isso, não podemos construir e coordenar as 

realidades sociais compartilhadas que compõem a vida cotidiana (BRUNER, 1995, p. 

12). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho consistiu em uma apresentação geral do fenômeno da atenção 

compartilhada a partir de investigações da psicologia e das ciências cognitivas. Porém, 

o intento dessa pesquisa é de alguma forma integrar e interseccionar a fenomenologia-

hermenêutica com estudos empíricos, principalmente dessas áreas citadas. É um 

intento de naturalizar a fenomenologia e utilizar o fenômeno da atenção 

compartilhada como principal objeto de análise. Esse estudo se integra em uma 

pesquisa de doutorado. Este presente trabalho é uma apresentação geral das questões, 

hipóteses e possíveis conclusões de toda essa investigação. 

Mostrou-se uma análise geral das definições, concepções e como ocorre o 

fenômeno da atenção compartilhada, basicamente consiste em uma atenção mútua de 

duas ou mais pessoas em um objeto específico. No caso do trabalho, foram 

apresentadas as ocorrências do fenômeno em infantes menores de 1 ano. A hipótese 

geral é de que o fenômeno em questão seja fundamental para o desenvolvimento 

infantil, principalmente para a aquisição de linguagem e capacidades comunicativas, 

assim como, a compreensão e cognição de contextos e interações sociais. O objetivo 

central, portanto, é idealizar como a fenomenologia-hermenêutica pode de alguma 

forma se relacionar com as ciências empíricas, a fim de elucidar as estruturas 

fundamentais do fenômeno da atenção compartilhada. O presente trabalho apenas 

delineia de modo geral esses problemas, a investigação é longa e ainda tem bastante 

caminho pela frente. 
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Resumo 
A mímese paga um alto preço diante do âmbito da representação, qual seja esse valor 
o do descredenciamento que termina em degeneração dessa faculdade. O efeito disso, 
nada imediato, é a interdição de indeterminação, tal como é o caso dos não-idênticos. 
Pode-se dizer que certa prática da lógica da identidade provoca apagamentos formais, 
desolação a comunidades sensíveis, cancelamentos sociais. Isso se acirra de modo não 
silencioso dentro da pós-modernidade, que torna pueril toda a resistência de base 
social histórica. A quase todo instante, o pensamento pós-moderno desfaz e refaz 
ambientes já consolidados pela inclinação de invenção de novos mundos possíveis sob 
o pretexto de inclusão, o que, a rigor, tem facilitado certo emudecimento, além de 
estiolar certa população. A escandalização com a história tem, inclusive, 
paulatinamente, provocado o retorno do autoritarismo. Diante desse quadro, o 
advento da Teoria crítica parece ainda, mais do que nunca, bastante capaz de pontuar 
o problema do positivismo filosófico que respinga nas ciências e também no mundo da 
vida, âmbito de contingências, além ser esteio à crítica ao fascismo. Pelo viés da 
política, um projeto e um processo de inclusão sócio-político-cultural são sérios 
estímulos às ciências sociais e à filosofia quando ambos ao menos logram o fim do 
processo de exclusão, que mais comumente significa pauperização social, como é o 
caso brasileiro. Por outro lado, sendo a cidade ainda o contexto mais amplo da política, 
é possível ser dito que há, sim, a defesa de certo modo de vida extremamente insidioso 
a tantos outros. Nesse sentido, vê-se como urgente a crítica ao urbanismo e sua 
consequente urbanização. Então, buscar-se-á, ainda que de modo incipiente, mostrar 
como aspectos da pós-modernidade e do neoliberalismo interditam a construção de 
ambientes urbanos tanto mais plurais quanto é a cultura da população brasileira. 
Palavras-chave: interdição, emudecimento, pluralidade, neoliberalismo, pós-
modernidade. 
 

Introito 

 

A estilística literária e o “narcisismo linguístico” não têm o mesmo efeito 

mimético de uma firula ou um drible como o é no mundo do esporte; assim, por 

exemplo, é o caso do basquete e do futebol. Aliás, as chances das formas que atendem 

mais propriamente à representação serem enfadonhas, embora possam ser poéticas, 

são muito maiores; lembrando que contra o âmbito da representação está a acusação 
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de descredenciamento e degeneração mimética. Um efeito disso é o apagamento de 

“indeterminação” tal como é o caso dos “não-idênticos”. Essa tendência de 

apagamento é programática em uma sociabilidade que culmina em segregação a certa 

gente geralmente, isso quando não termina em acontecimentos não menos violentos 

do que esse desprezo. Nesse sentido, projetos e processos de simultaneidade entre 

inclusão e exclusão social não põem fim, obviamente, a recorrente pauperização de 

determinados grupos sociais, como é o caso brasileiro. Conforme esse contexto, esses 

expedientes têm como consequência a consolidação de simples trocas de posições 

dentro de uma conveniente pirâmide social no seu aspecto mais integrador. A 

promoção dessa simultaneidade, quando não é algo consciente, com efeito, vem de 

mimese administrada ou percepção danificada pelo estado perpétuo de exclusão. 

Entrementes, falar de Estado brasileiro forte e tentacular, nos últimos tempos, é uma 

falácia; a reclamação da elite [empresarial] brasileira talvez tivesse algum sentido se 

fosse direcionada à incompetência em fazer negócios do que propriamente à natureza 

estatal insuficiente.  

Por outro lado, a justaposição da palavra social imediatamente após o termo 

inclusão provoca escândalo ao pensamento pós-moderno, isso porque o conceito da 

palavra conota sonoras injustiças no lastro da história humana. Segundo esse 

pensamento, grosso modo, está fora de questão defender modos de vida que resistem 

aos modelos socioculturais e políticos hegemônicos, ora norte-americano, ora 

europeu. Não raro, o característico relativismo através de corte epistêmico, advento da 

pós-modernidade, só faz aumentar as fileiras de injustiçados. Todavia há a 

possibilidade de um projeto e um processo de inclusão serem sérios estímulos, no 

mínimo, às ciências sociais e à filosofia. Isso pode acontecer se ambos expedientes 

logram a posição de promotores de uma única exclusão que, como condição de 

sobrevivência à diversidade e multiplicidade sociais, corresponde ao fim do processo 

de opressão a determina população.  

O Estado, como se sabe da história política, não é, no princípio, uma criação ou 

advento de ideologia socialista como gostam de propalar os megafones orquestrados 

da racionalidade astuta. Ao contrário, no caso brasileiro, é o Estado instrumento de 

controle social usado pela elite econômica para atender suas demandas, que em nada 

tem fins sociais em primeira, talvez, nem última instância. Então, buscar-se-á, ainda 

que de modo incipiente, mostrar como aspectos da pós-modernidade e do 
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neoliberalismo interditam a construção de ambientes urbanos tanto mais plurais 

quanto é cultura da população brasileira.  

Pode-se dizer, ademais, nos opressores há inclinação para chamar modos de 

vida isolados, exóticos, de atrasados, sendo essa manifestação, entre outras coisas, 

muitas vezes uma expressão e um procedimento de lógica de poder que provoca 

submissão, desolação, apagamentos ou cancelamentos sociais. Isso se acirra ainda 

mais, e de modo não silencioso, pelo aporte do pensamento que desfaz e refaz 

ambientes pela inclinação de invenção de novos mundos possíveis com pretexto de 

inclusão. A rigor, isso que se dá de modo tão claro nesse pensamento não passa de 

emudecimento e apagamento vital. 

 

A dicção hipnótica 

 

Imagina-se ser possível supor que o pensamento rancieriano sobre política 

esteja solicitando uma atualização formal - uma revigoração ontológica da política: 

escaninho filosófico-formalista. Daí, parece haver ainda a necessidade de uma 

complementaridade ou a face da ação. Desse modo, supõe-se também que o 

tratamento estético-político, em sua fase de realização, tivesse a ver com uma certa 

democracia imaginada por “comunidade sensível”, por uma partilha (RANCIÈRE, 

2009 [2000], pp. 15-26). Mas, isso não parece ser esse o caso, e Rancière não se mostra 

nada oscilante em seu ponto. Um determinado período da filosofia rancieriana está 

marcado por uma certa virada que corresponde ao procedimento científico 

denominado “corte epistêmico ou epistemológico” (RANCIÈRE, 2018 [1996], p. 7), 

diretamente associado à significativa mudança de paradigma, que diz respeito à 

adoção de um horizonte político distinto. Essa alteração é sentida pelo aparente 

desgaste sofrida pela primazia da voz do emudecidos no sistema político rancieriano, 

que é substituído por um emudecimento formal. Portanto, depois dessa mudança, é 

irredutível desse pensamento o viés formalista, que se identifica pelo estruturalismo e 

pela metafísica. Seria difícil imaginar, inclusive através desses regimes racionais 

expostos, uma política democrática rancieriana exatamente pelo natural e excessivo 

controle das particularidades que promovem tais disposições racionais, ora por seus 

métodos, ora por seus procedimentos metodológicos. Trata-se de projeto político 

inadequado ao tempo atual, o qual promove ou tenta promover democracia 



 
 
 
 
308 | XX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 3 

observando as diferenças, o que, no mínimo, pressupõe dificuldades e conflitos. As 

disputas políticas não deveriam ser mais um escândalo. Pelo contrário, o escândalo é 

o pensamento que, por pura e miserável formalização, descreve falsos conflitos 

esperando adesões enganadas.  

A política rancieriana é formalista à medida que se constitui da inestética à 

necrose dos corpos. Essa ausência de alteridade mimética e, também, empírica é uma 

característica da metafísica. A política para Rancière se pretende nos limites da 

metafísica; não obstante, a política por esse atributo é recorrente em determinadas 

manifestações (sociais) porque é apropriada ou adequada a característicos projetos e 

regimes políticos promotores de intolerância, antidemocráticos 2 . Evidentemente, 

onde a política de viés social banalizou e massificou, por força ontológica, um Ser, não 

se isentou de promover intolerância e processamento antidemocráticos em 

acontecimentos sociais, exatamente porque, a rigor, furtou-se de salvaguardar 

processos de transformação social. Enquanto aplicada nesses termos a pouco 

descritos, a política foi exemplar de imposição inestética de positivismo político como 

os ocorridos, inclusive, no interior de processos de interação sociais e políticas tão 

distintos quanto antagônicos como são o liberalismo e o socialismo quando 

permitiram intolerâncias entre diferentes partícipes sociais. Em Rancière, salvo 

engano, está pressuposto um pensamento único, tal é a monolítica de uma metafísica. 

Tanto é assim que somente através de um personagem “excedente” a política pode ser 

feita (RANCIÈRE, 2018 [1996], p. 73), sendo que ao personagem não pode ser 

atribuído qualquer representatividade [política]. Seria, enfim, limitado a se manifestar 

por argumentação constituída pela atividade formal-demonstrativa (idem). Mas, 

quantos seriam capazes de participar de tão exclusivo acontecimento? Deseja-se uma 

epistemocracia? Quem poderá reivindicar uma política de escolarização? 

Mobilizaremos a reminiscência? Nascemos informados então? 

 

A arena da plutocracia e a criação dos indesejados  

 

A história social e a política do país nos mostram a preferência pelas elites, que, 

além da corte portuguesa e seu séquito, eram formadas por latifundiários quase que 

exclusivamente desde o início da colonização até o século XIX. Ruída a monarquia, 
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depois, do XX ao XXI, somam-se à plutocracia, como beneficiários dessa mesma 

política pró-elite, os novos ricos dos centros urbanos. Além da importante questão 

cultural no que tange a religião no País, conservadorismo e reacionarismo foram 

instalados e estão arraigados no interior da cultura brasileira de um certo modo; 

embora a Constituição Federal brasileira reze por igualdade e laicidade. Com efeito, 

isso é percebido pela crença de que ao grande produtor deve ser investido todos os 

votos e recursos para enriquecimento do país. Essa mentalidade criou, durante 

algumas centenas de anos, exclusão e marginalidade à determinada população 

brasileira indesejada. Em consequência disso, através da seletividade de corpos foram 

sendo criados, paulatinamente, graves e crônicos problemas no tecido social brasileiro. 

Por outro lado, isso pode explicar a convivência pouco conflituosa no âmbito das ideias 

políticas ao menos. Isto é, a dificuldade de acesso à política promove alheamento e 

alienação as suas esferas de decisão; em outras palavras, pelo sentimento de abandono 

propiciado pela seletividade política dos corpos, nota-se que a presença da 

multiplicidade não se consolida senão de um modo fetichista.  

O processo contínuo de exclusão das minorias políticas não deixa de ser um 

sentimento de crueldade mórbida que promove alijamento ao mais fraco. Decorre 

disso, também, a falta de representatividade de minorias políticas nos certames 

decisórios; pois, quando aqui se fala de uma política pouco conflituosa não é porque 

divergências são inexistentes. Não é nada disso. Está-se querendo colocar que a 

alteridade, no interior da política brasileira, é, pretensiosamente, abominada ou 

cancelada de antemão pelo reflexo da autoconservação de certos indivíduos e grupo 

sociais ambos privilegiados. A virada política rancieriana não daria conta das 

diferenças sociais e dos conflitos políticos enfim. A abstração requerida por Rancière 

não logra dar cabo às injustiças já promovidas. Não basta que possamos reconhecer e 

comemorar o compartilhamento de substâncias de afetos coletivos. Uma “partilha do 

sensível” ausente do instante de decisão das escolhas políticas, sem mais, esquecida, 

melhor dizendo, não leva qualquer efeito social promissor à política.  

 

A urgência da participação política 

 

Um  projeto  político que pretende não esfacelar  os  fatos  históricos   responde 
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mais adequadamente às injustiças ao menos de modo temporário, do que outros que 

negam a fricção nos acontecimentos sociais escancarados pela história. Não raro, 

projetos de obliteração da história pouco ou nada atendem ao problema do processo 

de apagamento social e suas consequências. O recorte de políticas distintas, aqui neste 

trabalho, pretende mostrar como certos projetos podem ou não serem instrumentos 

de exclusividade política. Essa ausência de alteridade é tão sentida e ressentida que 

Djamila Ribeiro (1980) defende a primazia de um “lugar de fala” à política brasileira, 

sendo essa a posição do mais vulnerável (RIBEIRO, 2019, pp. 54-79). No entanto, o 

“lugar de fala”, pelo viés estrutural, é um requisito da própria política em si. Ou seja, é 

prescrição desta para si mesma que se constitua por atos de fala. Evidentemente, assim 

já se viu anteriormente, os poderosos têm suas preferências e têm seus privilégios e 

exclusividade política para si a fortiori. Não é de se admirar que eles impeçam, de 

muitas formas, e em benefício próprio, participação política aos indesejados, pois é por 

autoconservação que os apartam das decisões. Talvez, o melhor a ser feito, antes 

mesmo da aplicação de um modelo de justiça após escravização, que só se encerra pela 

ameaça de embargo econômico da Inglaterra, fosse discutir um plano de redistribuição 

anterior a quaisquer iniciativas de qualquer ordem. Porém, infelizmente, em um país 

com histórico de defesa das elites, políticas inclusivas são transitórias ou efêmeras, ou 

seja, não aconteceriam mesmo após o fim da escravização no Brasil. Portanto, a justiça 

foi e ainda é feita em meio ao seu negacionismo. Políticas de “ações positivas” 

tipicamente da vertente do liberalismo igualitário, não à toa, padecem pela muita 

resistência que enfrentam no País. Ademais, já há algum tempo, tem-se confundido, 

por cálculo de campanha política, as ideias liberais como se essas fossem comunistas 

no intuito de iludir a população já antipática, por promoção midiática, às ideias e ao 

pensamento da história social divergente do capitalismo. 

O que parece estar em jogo, na questão levantada por Djamila Ribeiro, entre 

outras coisas, é de ordem moral. Isto é, as leis não são cumpridas em razão de 

impostura, seja por preconceito, seja por racismo ou, até mesmo, seja por crueldade. 

Mas, a dimensão espacial e corpórea não conta? Ainda é preciso que se diga que 

determinados corpos são inexoravelmente objetos de sadismo, de crueldade mórbida, 

visto que são moralmente humilhados e têm seus corpos supliciados pela inscrição de 

um dispositivo que fratura, esfacela, não só a carne como também os ossos, até que a 

dor consolidada pela brutalidade se pareça com uma banalidade ontológica? Qual 
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linguagem pode falar mais? São os discursos que irrompem à ordem e interrompem os 

“regimes de autorização discursiva” ou os corpos que ululam irresistivelmente à dor? 

Ou, se dirá cinicamente que gritos e gemidos de agora e outrora, pelo advento de 

suplícios do açoite da chibata, entre outras tantas atitudes desumanas - atrocidades a 

determinados outros - são manifestações de mera contradição performática? 

Esperaremos com toda consideração até que vozes emudecidas alcancem e ocupem 

postos na política de primazia da fala e possam dar seu testemunho. Ainda não está 

claro o bastante que a recorrência à consolidação de situações adversas seja uma 

pretensão? Situações às quais são expostas e assujeitadas determinada(s) gente(s), 

inclusive assim o é pela falácia que sustenta a imposição de um falso destino. [A 

universalidade criticada em questão precisa ser melhor problematizada. Se a igualdade 

é uma utopia então é natural que esta persista em nós todos como uma busca. A 

mediação em função da igualdade provavelmente não cumpre aquilo prescrito em seu 

intento.]  

O viés econômico não foi problematizado por Djamila Ribeiro na obra “Lugar 

de fala”. Apesar de estar inserida no projeto decolonial latinoamericano, na autora se 

reconhece hesitação em criticar de modo claro a máquina capitalista de exploração. 

Ainda que possa soar estranho, pode-se afirmar haver ideia de reconciliação com o 

sistema econômico supostamente criticado nessa obra. Faz muito, já não é mais um 

mistério que a lógica do poder se relaciona com a econômica. Vide os novos estudos 

científicos de Teorias das relações internacionais (TRI), relação internacionais, que 

visam manutenção econômica em geral, são importantes ao desenvolvimento de 

políticas internacionais, podendo, inclusive, quando tudo ocorre em desconformidade 

ao imaginado, prever plano de intervenção noutros países (ALMEIDA; ELÍBIO Jr.; 

LIMA, 2013, p. 451 e ss.). O capitalismo foi transformado em ideologia que organiza as 

ações dos viventes de modo global, sejam essas ações inclinadas, sejam elas 

desinteressadas. Ademais, astutamente, os defensores do capital não dão a entender 

facilmente que a sociabilidade decorrente do egoísmo do capitalista seja um 

comportamento destrutivo aos modos vida não competitivos ou pacíficos. Promove o 

capitalismo exploração da força de trabalho e, ao mesmo tempo, esfacelamento à 

vitalidade de trabalhadoras e trabalhadores, assim, promovendo pobreza e exclusão. 

Por que, então, um direito transitório de justiça desigual poderia reparar injustiças 
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como sugere Djamila Ribeiro 3 ? Talvez esse seja o único modo de compensar 

simultaneamente o corrente efeito deletério do capitalismo enquanto este viés não 

entrar em seu verdadeiro colapso. Não obstante, o capital encontra sua sobrevida 

porque sempre se utiliza de técnica de manutenção mitigadora de seus efeitos quando 

lá está em crise. Djamila Ribeiro não se difere de John Rawls (1921-2002) no que 

concerne a manutenção da economia capitalista nem em uma justiça procedimental, 

mas nas condições que caracterizam os procedimentos de seu projeto de justiça. 

A determinados corpos, por [perverso] interesse e conveniência, são imputados 

estatuto de inferioridade em relação a determinados outros. Para Sueli Carneiro 

(1950), através de certa vontade “certos humanos são mais ou menos humanos que 

outros, o que, consequentemente, leva à naturalização da desigualdade de direitos” 

(CARNEIRO, 2011, p. 15). Desde a primeira nau da vergonha, à época, atracada em um 

território inóspito, mas de incontáveis e exuberantes riquezas naturais, mulheres e 

homens oriundos do continente africano trazidos de modo brutal são esses corpos 

estigmatizados a fortiori por estatuto de inferioridade postos ao degredo moral e à 

toda ordem de suplícios. Cumpre dizer que as penas que viriam a sofrer impostas pelo 

colonizador já tinham sido sentidas antes e durante a travessia pelo Atlântico no 

interior das tumbas das naus portuguesas. A essa gente, exoticamente, foi dado um 

destino cruel por imputada reificação. Por alcunha exotérica, que não lhes pertencia 

afinal, os denominados africanas e africanos, crianças e adultos, recém chegados em 

um lugar estranho, são tratados como bestas. São forçados a desempenhar tração tanto 

como outros animais foram usados como principal força motriz às máquinas por um 

longo tempo. Eram forçados a se curvar e a se distanciar tanto quanto isso fosse 

conveniente na presença de senhores e seus familiares, mostrando-se subservientes 

obrigatoriamente. Tratados como bichos portanto, viviam de modo subumano dentro 

das senzalas. Obviamente, os escravos tinham o valor de sua força de trabalho 

completamente canalizado para seus donos4. Ademais, o correto a ser dito é que todo 

                                                     
3 Ao que tudo indica em “Lugar de fala”, salvo engano, Djamila Ribeiro propõe uma reforma na justiça 
pela admissão de direitos específicos às demandas urgentes e necessárias dos vulneráveis, através da 
fala destes, posição de primazia que adotaria o Direito. Em John Rawls, os partícipes da política 
partiriam hipoteticamente de um mesmo lugar como se suas histórias nada implicassem, não 
importando sua condição e posição social.  
4 Aqueles assujeitados que adentravam às casas grandes, quando assim lhes era permitido, pisavam 
apenas a cozinha, local estigmatizado como sendo de escravizados. Somente feitores e capitães do mato, 
com a devida anuência do senhor, alcançavam cômodos sociais da "casa grande". Os escravos seus donos 
tinham sim assim como uma rês porque inclusive eram alcunhados por "peças". 
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o corpo de cor estava de antemão estigmatizado, estereotipado, que significava e ainda 

significa um modo de vida indesejado aos mesquinhos, de tal forma que, antes mesmo 

de desembarcar o primeiro “navio negreiro” em terras do pau-brasil, aos povos 

endêmicos da América 5  fora dado admoestação igualmente, como ocorreu 

historicamente a todo não-branco não domesticado. 

O expediente de destruição da pessoa instituiu viventes subjugados de 

subjetividade ora paralisada ora interditada na modernidade, o que, com efeito, 

tornou-os subumanos ou não-humanos consequentemente. Essa formalidade, sob 

pretexto de levar a civilização aos selvagens, e estes eram dados como sendo 

primitivos, não foi senão um processo civilizatório seletivo que não se prontificou 

solidariamente em compartilhar com os nativos a civilidade para conhecerem “os 

benefícios da liberdade, da igualdade, do Estado de direito e do mercado” (ALMEIDA, 

2020, p. 26-7). Pelo contrário, a escravização, no início, foi condição de existência ao 

capitalismo. Tratava-se, no geral, da escravização de nativos e, um tempo depois, de 

escravização e tráfico de negras e negros. Pode-se dizer que aspectos do pensamento 

de Sueli Carneiro podem ser observados já na modernidade. Esse registro histórico nos 

faz perceber que não foi e ainda não é apenas falta de narrativa tampouco falta de 

representatividade o problema das minorias no que tange a transformação do mundo 

pela política, a menos que por representatividade não se possa ou não se aceite 

prescindir da presença e da voz dos vulneráveis, como parece ser o caso de 

procedimentos de justiça denominados “lugar de fala e “lugar social”. O que, ademais, 

pode-se aventar da obra “Lugar de fala” é a proposta de consolidação de política 

participativa como modo de irromper interesses de vontade instalada e sempre 

hegemônica no certame político. Tal pelos menos manteria a contradição e o conflito 

de projetos sociais sempre aparentes. No refluxo das linhas e entrelinhas de uma ação 

interessada e da práxis de uma sociedade administrada parece conter boa parte das 

respostas que resolveriam a questão da exploração.  

Relações sociais que resultam de certa governos neoliberais desenvolvem 

sociabilidade traumatizada e traumatizante. Não obstante, esse viés ideológico é 

responsável por determinado tipo agenciamento, acontecimento e tessitura urbana. 

Quase sempre o emprego do neoliberalismo no ambiente urbano está associado à 

desolação, mas também à precipitação de periferias e, consequentemente, ao 

                                                     
5 A palavra América foi denominação exótica dada a determinada terra invadida por europeus.  
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surgimento de vazios urbanos irresolutos; em geral, lugar onde se instalam a 

população indesejada pelas elites. Haverá, desafortunadamente, sempre mais bairros 

da Restinga, anos 1970, Porto Alegre, e Cidade de Deus, anos 1950, Rio de Janeiro. 

Esses são exemplares brasileiros de ação e política de segregação social e racial. Ao 

seguir o caminho de seletividade social, um ambiente urbano não logra constituir um 

ambiente plural contando com simultaneidade de isonomia e direitos, ambos tem 

acontecido, quando acontecem, a contrapelo de impostura e mentalidade comezinhas. 

Pelo contrário, a contribuição dos esquecidos por força de pretensa vontade, de tanta 

dificuldade criada à presença deles no ambiente público urbano, restarão à margem 

das iniciativas oficiais de congraçamento coletivo. A consagração dessa desdenhada 

participação seguramente virá de um registro crítico sensível aos movimentos de 

resistência algum tempo depois. 

 

Conflitos e ambientes 

 

Pensar em constituição de ambientes urbanos plurais, de tessitura de ambiente 

natural e, obviamente, cultural, é muito mais complexo e difícil do que tem tratado 

como de costume qualquer dos cenários técnico e político em dimensão regional e, 

inclusive, mundial. Certamente, atender à multiplicidade de acontecimentos de um 

ambiente urbano não é nada simples e fácil. Mas, se é tão complexo e difícil como se 

pode observar, então por que se segue processando os problemas reais, concretos, do 

ambiente em questão, de maneira simplória e até mesmo mesquinha? Algumas 

condições ambientais de outrora 6  como, por exemplo, isolamento, distâncias e 

recursos abundantes permitiam retóricas gananciosas que resultavam, e ainda 

resultam, em modelos sócio-político-culturais que pressupunham exploração do 

trabalho e uso irrefletido dos recursos naturais. O espaço e o tempo são 

medonhamente usados, nesse ínterim, como meios para justificar um modus 

operandi. Esse modo de atuar tem como um de seus fundamentos a narrativa da 

abundância - da infinitude confundida com eternidade, que imagina onde houver 

rentabilidade também haverá necessariamente fungibilidade e renovação. Sabe-se 

                                                     
6 Até um tempo atrás, fazia algum sentido dizer que "os incomodados que se retirem" das áreas hostis. 
Hoje, espaços devolutos já quase não existem mais e as distâncias têm sido superadas por rápidos 
veículos. Grandes áreas inabitadas são ou deveriam ser áreas de preservação porque estas têm a 
prerrogativa de biomas que fazem a manutenção natural da vida, sendo a forma mais barata de 
promover a recuperação do planeta do extrativismo humano. 
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cientificamente que, de modo cogente portanto, os recursos e as coisas aí não 

antrópicas não são substituíveis, muito menos são renováveis, se elas chegam à 

estagnação. Se essas coisas e recursos se acabarem em certo número e retornarem foi 

porque não lograram sua extinção por sorte; ou seja, restaram exemplares 

reproduzíveis, autorreproduzíveis ou, obviamente, tão somente restaram.  

O que se presencia, sem qualquer sorte, é uma guinada direto à catástrofe7, já 

que concorremos à irreversibilidade de estagnações e extinções. À vida em um 

ambiente urbano são imprescindíveis recursos naturais por diversas razões. De modo 

célere, pode-se falar de cuidado com o equilíbrio do meio ambiente natural que, por 

sua vez, sem interferências, faz a manutenção complexa da vida dos seres vivos sem 

custos, igualmente, faz, sem custos, a manutenção dos recursos hídricos, além de 

propiciar clima e estações que interferem na qualidade e, principalmente, na existência 

dos plantios que geram nossos alimentos 8 . Deve ser mencionado também a 

manutenção de florestas, determinação do meio ambiente natural, que serve de 

retaguarda aos mananciais hídricos e de filtro à poluição atmosférica etc. 

Desconsiderar, portanto, o meio ambiente natural como aliado - um motor para a vida 

e, até mesmo, para a economia - é irracional. 

Um ponto difícil que pode mostrar uma porção da questão formulada aqui está 

relacionado a um oxímoro. A ideia de “sustentabilidade” se deu e se desenvolveu 

dentro do movimento ambiental. No entanto, isso não foi qualquer empecilho para 

que, em pouco tempo, o jargão ambiental fosse sequestrado pelo capitalismo. A 

conciliação do modelo exploratório-destrutivo com a preservação de ambientes 

naturais é praticamente inexequível, à medida que até mesmo mitigações calculadas, 

que parecem economicamente favoráveis, promovem perdas econômicas. Logo, 

                                                     
7  A pandemia que se instalou mundialmente, em 2020, pelo vírus COVID-19 nos mostra quão 
vitalmente frágeis somos e quão desunidos estamos quando se trata da manutenção da vida no que 
concerne políticas públicas. A necropolítica própria ao neoliberalismo revela-se proto-facista no caso 
dos governos brasileiro e estadunidense.  
8  Apresenta-se aqui um pequeno cenário a título de explicitação do problema em questão. A 
preocupação com os recursos do meio ambiente natural significa, entre outros benefícios, assim como 
propiciar a vida, manutenção dos recursos hídricos que, inclusive, incidem diretamente em atividades 
econômicas como a agricultura e a indústria. Relacionada à atividade econômica, a falta de qualidade 
n’água pode resultar, além da mortalidade dos consumidores, na mortalidade das plantações. Mas a 
destruição de florestas resulta em desertificação, que pode levar à estagnação da umidade atmosférica 
e, por consequência, à extinção dos mananciais hídricos, o que faria desaparecer muitas atividades 
econômicas, e, acima de tudo, colocando em risco a integridade de todos seres vivos. Os elementos 
naturais atmosféricos são responsáveis pela caracterização do clima, inclusive, localmente, sendo eles 
alterados sofremos consequências imediatas que podem ser, entre outras coisas, um grave desconforto 
ambiental, já anunciado cientificamente, mas que é sentido por todos pelo aquecimento global, que pelo 
cenário do estado de coisas será um acontecimento irreversível. 
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tampouco isso é admissível a certa classe (social) e setor (econômico). Convivência 

com a pluralidade, tendo em vista as circunstâncias até aqui apresentadas, parece 

inviável em qualquer ambiente muito menos no urbano. Discutir modos de vida lentos 

e vulneráveis à competição não é uma questão para o empreendedorismo que não 

pretende obedecer às leis, já que as coloca em xeque. Empreendedores capitalistas, e 

não é de hoje, não suportam direitos que não sejam em benefício ao próprio negócio. 

Por exemplo, não respeitam as leis da “cidade limpa” e do “silêncio”, respectivamente, 

em geral, relativas às atividades de comércio e entretenimento. Normatividade que 

signifique uma construção social, mesmo que isso beneficie sua vida na esfera privada, 

não está em questão inclusive; o que não pode haver é qualquer dificuldade desse tipo 

que prejudique os negócios. Esses empreendedores que desdenham a normatividade, 

pelo visto, sua visada está tão somente concentrada na saúde do seu próprio negócio 

quando isso significa enriquecimento. Em outros termos, é justamente por essa 

voracidade que o neoliberalismo não recua mediante qualquer apelação social menos 

ainda em função de preservação ambiental. 

As queimadas na Amazônia brasileira9, isso está claro, sofrerem intensificação 

durante este governo federal, mas também é clara a conivência padronizada de 

governos brasileiros a latifundiários e posseiros despreocupados com quaisquer 

protocolos ambientais dos quais o Brasil é signatário; portanto, diga-se de passagem, 

isso não só de agora. Provavelmente, se avançássemos em direção de reformas agrária 

e urbana um grande contingente de problemas sociais talvez já tivesse alcançado um 

bom termo às intermináveis dificuldades que ora presenciamos. Mas, ao contrário, 

ainda são mobilizadas práticas retrógradas, que não condizem mais com o princípio 

de realidade satisfeito no processo civilizatório, seja no plano de direitos humanos, seja 

no plano de preservação ambiental. Em despeito aos direitos humanos, por exemplo, 

há o acontecimento quase programático de invasão aos territórios indígenas e o 

extermínio de tais populações. Porém, ironicamente, há sociologia que não veja nisso 

um genocídio. Equivale dizer que o País nem bem alcançou o liberalismo em apenas 

alguns pontos e já retrocedeu. E não se trata de defender esse sistema aqui neste 

trabalho, porém sua faceta neoliberal é claramente de nociva elementaridade se 

comparada à instrumentalidade moderadora característica do liberalismo. Em um 

                                                     
9 Fonte: http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal/eventos/seminarios/drone-show-25-a-27-
de-junho-de-2019. 
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meio urbano, a preservação ambiental resta subsumida, quando não é simplesmente 

ignorada.  

A esfera pública é cada vez mais invadida pela esfera da vida privada. Em outras 

palavras, hoje, os negócios que pretendem reger a política a esfacelam. Pelo advento 

da esfera privada, não se pode apelar à política propriamente dita quando se deixa de 

tratar do âmbito público, ao menos conceitualmente falando. A pauta de respeito ao 

meio ambiente perde o seu sentido onde as inclinações, em especial, de vontade 

econômica, enfraquecem o dever, portanto, a moral. Em função disso, planos diretores 

das cidades estão sendo ameaçados, assim como toda a normatividade, onde houver o 

esquecimento ou reificação do que é público e político. Há, claramente, conveniente 

inversão conceitual da política, quando um profissional partidário afirma que a 

vontade econômica da esfera privada e seus efeitos promovem melhor bem-estar que 

a política. 

 

Jogo politico 

 

Os conflitos políticos, no cenário brasileiro, ficam bastante restritos à 

alternância no poder, tanto é assim que as rupturas centrais esperadas de partidos de 

esquerda, quando no poder, estiveram longe de consolidarem aquelas demandas 

características típicas desse campo político. As disputas do certame político têm sido 

muito mais midiáticas, no caso, buscando mais vitórias retóricas do que, 

propriamente, ganhos sociais relevantes, tais como: de um lado, erradicação do 

desemprego, da pobreza, da fome, do analfabetismo, e, por outro lado, manutenção e 

defesa de direitos trabalhistas conquistados, reformas agrária e urbana, taxação de 

grandes fortunas, fim da propriedade privada, escolarização etc. O jogo da política 

brasileira tem sido, portanto, muito mais voltado e preocupado com a manutenção do 

poder do que com qualquer outra coisa que seja a qualidade do andamento do País. O 

que logra tensionar o status quo da política são os movimentos sociais que exigem 

representatividade de suas pautas. Todavia, até o presente, o que se viu foi que uma 

determinada esperança de ruptura do contínuo de exploração e desigualdades sociais 

mal foi iniciada e já está em declínio. Sabe-se que os revezes sociais são promovidos 

por tendências políticas reacionárias e conservadoras, além das neoliberais. O que 

parece desalentador é que os comemorados movimentos de ruptura tiveram pouca ou 
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quase nenhuma eficácia diante desses movimentos retrógrados de conveniente 

repressão social e [perene] austeridade econômica. 

As ideias neoliberais pouco a pouco se instalaram na elite, nas demais classes 

sociais e na cultura brasileira depois da reabertura democrática do período pós-

ditadura militar. Os partidos de esquerda, de tendência social-democrata e até 

socialista, desafortunadamente, têm sucumbido ou pouco podem transformar 

socialmente diante do prognóstico e do protagonismo do conservadorismo arraigado 

na política e na cultura brasileira. A mídia e, em especial, a imprensa se inclinaram e 

se ocuparam em construir e conduzir um senso-comum político, econômico e cultural 

de caráter instrumental. É pelo viés da instrumentalidade que o liberalismo político 

(direito) e econômico (capitalismo) foram instalados no País. Tampouco o viés do 

liberalismo igualitário alcançará sua melhor forma no país do quase extinto pau-brasil. 

Enquanto não puder ser desfeitos antigos privilégios estruturais e, inclusive, 

revertendo sua efetivação, a isonomia na justiça não pode e não será, de fato, 

universalmente consolidada. 
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