


 

 

  

Neste livro o leitor terá acesso a diversas pesquisas em filosofia contemporânea, tais como: 

problemas de neurofilosofia, neuroética, hermenêutica, subjetividade, estética, lógica, 

filosofia da educação, epistemologia, filosofia social e política, abordados a partir de 

perspectivas filosóficas e interdisciplinares múltiplas em Nietzsche, Popper, Heidegger, 

Marx, Freud, Benjamin, Hanna e Maiese, Damásio, Canguilhem, Foucault, Gadamer, Quine, 

Guy Debord, Rawls. Isso demonstra a diversidade de análises dos docentes do Departamento 

e o anseio de tornar os estudos cada vez mais plurais, de modo a oportunizar a todos os 

discentes segmentos teóricos diferenciados em suas pesquisas. 
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Apresentação 

 

 Gostaríamos de iniciar a apresentação deste livro expondo sucintamente 

um pouco do histórico do Curso de Filosofia da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). Trata-se de um Curso que teve suas bases primevas em junho de 1957 a 

partir da criação do Curso de Filosofia do Piauí sob os auspícios da Sociedade 

Piauiense de Cultura idealizada pelo Arcebispo Dom Avelar Brandão Vilela. A 

aprovação legal em nível federativo de seu funcionamento ocorreu em 10 de 

fevereiro de 1959 pela Comissão de Ensino Superior do Conselho Nacional de 

Educação.  

O evento fundante para a transferência do Curso de Filosofia para a UFPI 

se deu com a criação do Centro de Ciências Humanas e Letras em 1971. Em 1972 

o Curso de Licenciatura Plena em Filosofia passou a ser gerido pelo 

Departamento de Filosofia (DEFI), tendo iniciado suas atividades oficiais no 

referido Departamento em 1973. Seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi 

reformulado em 2009, e neste ano de 2019 está passando por uma nova 

reformulação em vista das novas exigências do Ministério da Educação (MEC). 

Levando em consideração sua implantação em 1972, neste ano de 2019, o 

Curso em nível de UFPI completa quarenta e sete (47) anos, sendo ao todo 

sessenta e dois anos (62) de Curso no Estado do Piauí, desde sua gênese. Há, 

portanto, mais da metade de um século de história em todo esse processo.  

Atualmente o Departamento conta com vinte (20) docentes, em torno de 

oitenta por cento (80%) doutores, e quase metade com estágio pós-doutoral 

realizado, o que demonstra o foco permanente no aprimoramento de pesquisas 

por parte de seus membros. Boa parte dos docentes atua em Pós-Graduação tanto 

no Mestrado acadêmico (PPGFIL) quanto no Mestrado Profissional (PROF-

FILO). Na última avaliação quadrienal da CAPES o Mestrado Acadêmico em 

Filosofia obteve nota quatro (04), o que o habilitou a pleitear abertura de 

Doutorado. A boa notícia é que o Conselho Técnico-Científico da Educação 

Superior (CTC-ES) da CAPES, na sua 189ª reunião ocorrida entre 31 de outubro 

e 01 de novembro de 2019,  aprovou a abertura do Doutorado no PPG em 

Filosofia da UFPI, o que significa um ganho institucional para esta universidade 

e para a Região Nordeste.  
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Em nível nacional, o Curso de Filosofia-UFPI obteve destaque nacional 

com a 11ª colocação no recente Ranking da Folha de São Paulo (RUF / 2018), 

tornando-se o melhor Curso de Filosofia entre as regiões Nordeste, Norte, 

Centro-Oeste, ficando atrás apenas de cursos de Filosofia de universidades de 

ponta nos Estados de RS, SC SP, MG, RJ. Além disso, foi o curso que obteve 

melhor pontuação dentre todos os cursos avaliados na UFPI. No atual ranking de 

cursos de graduação avaliados pelo Estadão de São Paulo, ano 2019.2, em que 

11.921 cursos diversos foram avaliados por 6.614 avaliadores, o Curso de 

Licenciatura em Filosofia-UFPI obteve conceito quatro estrelas (conceito “muito 

bom”), destacando-se não apenas em nível regional, mas em nível nacional na 

área de filosofia, sendo que apenas três cursos obtiveram conceito cinco estrelas 

(conceito “excelente”).  Além de condensar e reunir pesquisas consolidadas de 

docentes do Departamento, a razão de ser deste livro consiste em celebrar toda a 

trajetória que resumimos acima. Ele não apenas celebra a história do Curso, mas 

indica novos caminhos a trilhar na busca constante de excelência deste 

Departamento.  

De um ponto de vista temático, neste livro o leitor terá acesso a diversas 

pesquisas em filosofia contemporânea, tais como: problemas de neurofilosofia, 

neuroética, hermenêutica, subjetividade, estética, lógica, filosofia da educação, 

epistemologia, filosofia social e política, abordados a partir de perspectivas 

filosóficas e interdisciplinares múltiplas em Nietzsche, Popper, Heidegger, Marx, 

Freud, Benjamin, Hanna e Maiese, Damásio, Canguilhem, Foucault, Gadamer, 

Quine, Guy Debord, Rawls. Isso demonstra a diversidade de análises dos 

docentes do Departamento e o anseio de tornar os estudos cada vez mais plurais, 

de modo a oportunizar a todos os discentes segmentos teóricos diferenciados em 

suas pesquisas. 

Finalmente, agradecemos a todos que contribuíram com seus artigos para 

este livro, tanto os docentes do Departamento quanto aos convidados externos. 

Agradecemos às editoras Fundação Fênix e Edufpi por nos oportunizar esta 

publicação conjunta em forma de coedição.  Desejamos a todos os leitores e a 

todas as leitoras um acesso proveitoso a este material que ora tornamos público.     

Cordialmente,       

Prof. Dr. Francisco Jozivan Guedes de Lima 

Coordenador do Curso de Filosofia – UFPI (2019-2021). 



1. Desires, reasons and causes 
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Profa. Dra. Maria Cristina de Távora Sparano (UFPI) 

 

Desire Itself is movement 
Not in Itself desirable (T. S. Eliot) 

Introduction 

 

In the introduction to Embodied minds in action, when dealing with the 

mind and body problem, Hanna and Maiese (2009) propose the following 

question: “what explains the relevance and causal efficacy of conscious and 

intentional minds like ours in the physical world?” This question has been moving 

philosophers around the classical answers of the physical world action over the 

mind or the implausible action of mind over the physical world. 

The interpretation assumes, of course, the body and mind separation, 

either by the classical Cartesian split between two substances, or by the 

separation and intervention of physical or mental properties. These properties, 

mental and physical, appear in contrast to each other and exemplify different 

phenomena, mental or physical. Moreover, these two categories - mental and 

physical - are mutually exclusive: belonging to one of them implies excluding the 

other. Consequently, philosophical problems, such as mental causation, have 

their roots in the above distinction drawn between the mental and the physical 

domain. 

The main responses to the problem are (i) the reductionist materialism, 

which seeks to explain mental states from the functioning of the central nervous 

system, purported in the identity theory type-type, where each mental type is 

identified by a physical type, or (ii) the eliminative materialism, defended by 

authors who not satisfied in just separating the mental and physical domains, so 

they postulate a strong influence on the mental by the physical, simply by 

removing the mental, leaving just the physical domain as the research object, or 

(iii) the physicalist position that identifies mental properties and processes with 

physical properties and processes, typically from reductionist materialism, i.e. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-01-7
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one embodiment of mental events as neurophysiological events, or (iv) as a 

reductionist functionalism format, in which the mind is reduced to some kind of 

functional organization (HANNA AND MAIESE, 2009). 

Anyway, without sticking too much to classifications, one of the most 

interesting ways to respond to the problem, following a materialist posture, is the 

so-called non-reductionist materialism, that has Davidson as one of its most 

influential authors. That is because Davidson (1980), rejecting strong arguments 

resulting from type-type identity, postulates the token-token identity, an identity 

of particular physical and mental instances preserving the autonomy of the 

mental in relation to the physical with its own level of explanation and its own 

intelligibility principle. Davidson (1980) still has to solve the problem of mental 

causation when considering the divergence between the autonomy of the mental 

and the subordination of the mental to the physical. The Davidsonian solution is, 

as we know, the anomalous monism (AM). 

 
The anomalous monism resembles materialism by its statement that all 
events are physical, but rejects the thesis, usually considered essential to 
materialism, that we can give purely physical explanations to the mental 
phenomena. The anomalous monism presents an ontological character only 
insofar as it admits the possibility that not all events are mental, at the same 
time that it insists that all events are physical. A tasteless Monism, without 
the strengthening laws of correlation or conceptual economies does not seem 
to deserve the term “reductionism” to be applied [e.g., think that] 
"Composing the Art of Fugue was not only a complex neuronal event"[and so 
on] (DAVIDSON, 1980, p. 286). 

 

The AM is the centerpiece of Davidson's philosophy of mind (1980). It 

draws a picture of the mind and its relationship to the physical world through 

mental events, showing the relationships that are no longer subject to the validity 

of strict laws like those binding physical events together. The anomaly of the 

mental over the physical explains how our mind is related to our bodily nature. 

Davidson’s theory of mental and his action theory support its anomalous 

monism: an event is simultaneously described as mental when it states its reason, 

and described as physical when it describes a physiological event, for example, 

establishing causal relationships with other events which occurred and are 

described the same way (DAVIDSON, 1980). Many critics, among whom Kim 

(2003, 2005a, 2005b) and even Hanna and Maiese (2009), argue that Davidson’s 
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position suggests an epiphenomenalism and, therefore, the mental 

ineffectiveness. 

Davidson (1980) argues that mental properties depend on physical 

properties. There is no mental difference that is not physical as well, but that 

there is no occurrence of identical events in all aspects. This mental 

supervenience on the physical is the key that prevents its reduction. There is not 

a reduction of the mental to the physical, since the existence of variations and 

mental differences does not imply the same variations and physical differences 

for all events. 

It is known that Davidson (1980) responds to his detractors, who accuse 

him of epiphenomenalism, Kim (2003, 2005a, 2005b) is one of them as are 

Hanna and Maiese (2009), with their supervenience of the mental to the physical 

thesis. 

Supervenience is a concept that, added to AM, clarifies Davidson’s position 

and the particularity of his theory, providing a strategy to keep away the threat of 

epiphenomenalism. By adopting it, Davidson (1980) strengthens its position and 

solves two problems: the relation of the mind with the body and the mental 

properties in relation to the physical ones. 

It seems that Davidson’s (1980) solution, for himself, is not only relevant, 

but also sufficient, since all individual mental events are physical events and there 

is no interaction between them and their properties. The occurrence of different 

causal effects in the physical world is the result of intention, desire and belief. 

Even assuming these causal properties, his critics reaffirm that they are powerless 

in order to produce an effect in the physical world, asserting that they are mere 

epiphenomena, which do not cause anything and, therefore, ineffective. Even 

Kim (2003, 2005a, 2005b), who accuses Davidson of epiphenomenalism, agrees 

that the relation between mental and physical properties is sufficient to support 

the thesis of supervenience and causation between mental and physical 

properties. If a given mental event did not occur, it would mean that the physical 

cause that produced this event, according to the theory, would not have occurred 

and the effect would not either. 

Can it be affirmed, exemplifying the situation, that the aesthetic properties 

of a work of art that depend on their physical properties have causal 

effectiveness? The symptoms of a disease may be causally relevant to the 
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subsequent development of the disease, but can it sustain the claim to causally 

explain and justify the course of the disease? 

Davidson (1980) can assign relevance, but he must affirm causal effects to 

support the effectiveness of his theory of action. For Davidson (1980) these 

mental properties depend in some features on physical properties, but not 

necessarily, so the supervenience laws are not strict laws that link the mental to 

the physical like the ones that link the physical events that operate in the physical 

world. Davidson (1980) needs those laws that connect the physical to the mental, 

because his theory of mind is also a theory of action, in which there is no 

decoupling of mental and physical space. 

The issue that arises here is: are there reasons to think that those non strict 

dependence laws of the mental on the physical do less damage to the mental 

autonomy than if they were governed by strict psychophysical laws? 

Davidson (1980) insists so, because the parallelism between physical and 

mental, the neutral monism, the single theory of dual aspect frees his materialism 

of reduction. By doing this, a mental event X’ situated under a physical event X 

produces an important causal difference. If a given mental data had not been 

produced and occurred in the mind, the physical effects would also not have 

occurred, at least in the same way, because our system of beliefs about the 

physical world is rational and consistent with the physical world, naturally 

observable and submitted to minimum standards of operational and behavioral 

rationality. 

Davidson’s theory of action is presented, then, as a non-reductive 

materialist theory of the causal action token-token identity. According to Engel 

(1993), it is a particular materialism where individual mental properties can be 

performed or exemplified in particular physical events. In order to escape from 

epiphenomenalism critique and consequent causal inefficiency, Davidson (1980) 

calls on the causal singular relationships between particular events, rejecting the 

idea of general laws linking the mental to the physical, as a consequence of this 

strategy that links mental and physical events through causal relationships. One 

can perceive the ability of Davidson to not let these mental events be absorbed by 

a robust scientific psychology and thus subject to strict psychophysical laws. The 

mental events described in terms of occurrences that determine an action will 
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reconcile the justification of the action, the reason of certain action, with its causal 

power. 

The wording which supports the Davidsonian theory for mental events 

says that reasons are causes, contrary to the statement of Hanna and Maiese 

(2009), next to be exposed, where reasons are not causes, due to a temporal gap 

between one and another. 

 

When reasons are causes 

 

If we take an event and ask ourselves, for example, “why Brutus killed 

Caesar”, a movement will be made to reconcile ontological materialism with the 

irreducibility of intentionality and with the mental, that is to say, with the 

intention that led the agent to perform such act and at the same time reconcile 

psychological elements (interests, envy, selfishness, hedonism) with physical 

elements (the stabbing and subsequent murder) and thus affirm that Brutus’ 

reasons are the causes of action. 

The causes of action and behavior of an agent are physical events because 

they can be described in physical and not only mental terms, as his belief and 

desire, as well as its intention. Therefore, it is not a belief and a desire that can 

cause an action, but the physical events to which these attitudes ally with, without 

which they would never be carried out. 

One sees, then, why reasons are causes of action, because every event as 

described above is caused by a primary reason, i.e., it is the reason that 

rationalizes, and explains or justifies the action, by showing this action as being 

reasonable to the agent. Among all allegations, desire and belief of the agent are 

considered, even if the action is incomprehensible to the eyes of others. What 

matters in this action theory that connects the mental to the physical elements is 

to identify a primary reason for every action, a reason that provides the 

explanation. This explanation, in turn, will give us, observers of the action, the 

agent's decision. The primary reason was the one, from a pair of belief and desire, 

that carried out its act and set an action successfully, in a strictly particular level, 

that one that pointed to the agent, between the rival pairs of desire and belief, by 

deciding which are the stronger ones, the ones that composed the primary reason 
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and determined the degree of certainty in the agent's decision and execution of 

the action. 

It is known that Davidson (1980) underpins his theory of action in the 

process of rationality, whose model is the Aristotelian ethics of virtue. "The man 

who acts well is the one who acts according to the norms of rationality." The 

reason-cause of the action must be consistent with this principle, and the action 

of the agent ought to aim at his best interest, which for Davidson (1980) is not in 

virtue itself but in the coherence in acting. However, this argument is inconsistent 

in relation to acratic actions, i.e., when there is dissonance between all the reasons 

considered and their actions thus suggesting irrationality or weakness in the will 

of the agent, who should always choose the best. For Davidson's theory of action 

(1980), it is as if there is a crack in rationality diverting the agent from his best 

interest, not having him causally sufficient conditions to choose and perform 

certain actions. 

The rationality for Davidson (1980) is not a quality, but a condition of 

possibility of action; it can be understood only in the context of action. 

Therefore the key role and not just the instrumental role of rationality in 

the pursuit of actions can be envisaged - as supported by Hanna and Maiese 

(2009) - characteristic of conscious beings predisposed to act like humans, from 

an early age. For Davidson (1980), this rational ability is proper to human beings, 

it is a potentiality that surpasses a mere practical perspective in the act and that 

is fully carried out in the process of interaction between agents by means of 

propositional private attitudes. 

 

When reasons are not causes 

 

The response of Hanna and Maiese (2009) to the problem of mental 

causation and to what explains the relevance and causal efficacy of intentional 

and conscious minds, like ours, in the physical world, has as its point of depart 

what the authors mean by minds: vital systems embodied in material properties 

occupying a place in space. Minds could relate to the brain and its neural 

activities, in a clearly physicalist posture. However, for the authors, the mind is 

part of the whole constitution of our body, as a thermodynamic system that 
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exchanges between internal and external states. This self-organized system is 

particular to a living organism and, necessarily, to all creatures with minds. This 

vitality has as a result the ability to perform intentional movements and causally 

effective conscious goals with action. For their theory of mind, consciousness in 

the so-called "Essential Embodiment Theory” has a frame of reference, i.e., it 

makes references to objects, describing them by using a conceptual system. 

Hanna and Maiese (2009) espouse a volitional causal conception different 

from Davidson’s causal conception, where reasons (belief and desire) are causes 

of the achievement of the action. For them, there is a temporal gap between what 

is intended to be done and the effective action where the reasons for the action 

are not its causes. To justify their position, they seek connections and neuro-

phenomenological categorical differences for action, which has its cause based on 

volitions and its effect and consequence the action itself. 

Theories of causal action of philosophers such as Frankfurt and 

O'Shaughnessy (1980) (trying and active guidance) underlies the theory of action 

of Hanna and Maiese, asserting that actions depend on neurobiological elements 

embodied in the body of an agent, specifically an animal with body. 

For those beings, the relationship between events is through a new kind of 

relationship that is neither essential, nor type-type or token-token identity, but 

bilateral and reciprocal relations between mind and body, relationships between 

fundamental mental properties and fundamental physical properties in animals with a 

desirable level of neurobiological complexity, mutually irreducible and merged being 

part of “Theory of Dynamic Systems”, (HANNA AND MAIESE, 2009, p. 109) where the 

events are different because they differ in their internal structure. 

The complexity of Hanna and Maiese’s theory as well as that idea of fusion 

could be better understood if one used the metaphor by Wittgenstein (2008), who 

says that one cannot know the dancer from his/her dance, because the two are 

inseparable, although different. 

Many authors, especially O'Shaughnessy (1980), situated actions of base, 

having volitions or tryings as causes of action, prior to the body movements of the 

agent. However, concepts like those have consequences contrary to what is 

expected, since the identification of the action to volition or an interior trying to 

its effects decouples the act from the agent. 
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In contrast, in Davidson’s (1980) theory of action there are not only 

attempts to actions as described before, but a certain freedom of changing in 

action as from the changes in the relationship reason-cause with the environment 

and the agent. Despite the agent’s intentions, there is a suppression of his/her 

causal power, which becomes, in this case, debtor to the various circumstances of 

the action. The subject agent in Davidsonian action theory is not only a source of 

intentionality, but the one who desires and shares the norms of rationality 

external to the subject expressed by his desires. 

Since reasons are not causes, Hanna and Maiese (2009) try to clarify the 

nature of the reasons that give meaning to actions. 

According to Essential Embodiment Theory, the reasons are the ones that 

tell something about people´s desires. In these terms, those authors defend an 

internalism of reasons that are independent from interests, called desire-

independent or desire-exclusion, that have as results uninterested, non-selfish, 

non-hedonistic actions and, from the point of view of practical reason, do not 

orchestrate action according to reason from its objectives, proper of a rational 

attitude. Those independent desires replace self-interest, selfishness, hedonism 

and dependence on the first-order desires, but do not lead to irrational attitudes 

either. 

What is supposed therein are rather non-rational desires that would be in 

the foundation of those actions, the so-called “desire overriding non instrumental 

consequence independent reasons”. (HANNA AND MAIESE, 2009, p. 140-141). 

As for the action of desires, the authors propose an internalism of overlapped 

desires (Desire Overriding Internalism), justified by internal reasons, but not 

necessarily recognized by the agents 

The reasons sustain the purpose of the action as part of the mental 

causation internalized in the body of the agent. One can think of an embodied 

rationality, in which the desires act from the body and not necessarily restricted 

to a “logos”, but open to a dynamic and impulsive motivational system that rejects 

or ignores deliberation and self-awareness. However, incomprehensibly, since 

the understanding follows the model of rationality, the system preserves the 

authenticity of psychological agents. Beliefs and volitions are impulses that 

preserve the autonomy of the agent for the freedom of will as a necessary 

condition to act. Yet according to the authors, human beings, children and even 
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non-human animals (great apes) can perform actions considering not necessarily 

rational and instrumental reasons (HANNA AND MAIESE, 2009). 

When one asks, for example, why a child acted dangerously and this action 

had harmful consequences, one can answer that it was by impulsivity of 

willingness to try something new, or that he/she acted inadvertently, when 

his/her body movements, still clumsy, provoked an effect that is not expected and 

will be reviewed later by his/her interior trying. In other cases, it may also occur 

that the “misleading causes” provoke actions not only voluntary or involuntary 

and acratic actions. The allocation of responsibility for voluntary or involuntary 

actions will be a consequence of the agent’s movement, that may be appropriate 

or not, but will be a result of his “trying” to succeed or not and that, finally, is the 

reason for his/her action. These reasons, and only these, will justify the actions 

of the agent (HANNA AND MAIESE, 2009). 

Hanna and Maiese’ thesis (2009) could become a valuable contribution to 

the self-conscious theory of action and deliberative intention to animals with 

minds, based on the normativity of rationality, creating a new system of natural 

stability. According to the authors, this new regime of natural stability, in turn, is 

nothing less than a singularity in natural causal neurobiological processes 

essential for embodied agents and body movements that, with the additional 

mentalistic factor, is an intentional action: “trying and its active originating 

guidance of the agent’s own living animal body” (HANNA AND MAIESE, 2009, 

p. 157). 

The causes of mental based actions are synchronous, essentially embodied, 

pre-reflectively conscious, effective, as the first-order desires. The intention of the 

authors is to understand the mechanism of action internally and action’s causal 

history, not just as a mere body movement or orchestrated by a rational lighting 

of a pair of belief and desire. 

 

A post-Davidsonian theory? 

 

This is the crucial point where we can say, as the authors defend, that the 

theory of action presented by them is post-Davidsonian, since it purports an 

addition to Davidson's theory of action, where reasons are not causes, with causal 
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atypical mechanisms, with uncritical reasons, such as involuntary actions from 

the instrumental character of rationality. 

For the authors, those actions have some kind of autopoietic 

accomplishment correcting the system in its interiority. The problem is that that 

purely physical, dynamic and descriptive aspect of the actions does not involve 

the reason for the action, what Davidson searches to achieve in several of his texts, 

such as “Philosophy of Psychology” (1980), “Rational Animals” (1982), 

“Paradoxes of Irrationality” (1982), among others, trying to show, from the 

description of the action, its own consequences (HANNA AND MAIESE, 2009). 

If one turn back to the previous given example (why Brutus killed Caesar) 

and analyze the issue from this perspective, one can see that the reasons evoke 

intention, which were not only Brutus’s, but of a whole political body as well – 

the belief and the desire of the offender in the murderous act and subjected to 

rational parameters for living and conscious beings, to whom liability is imputed 

from premises that express the strength of practical propositions. 

Hanna and Maiese (2009) naturalism for actions expressed in the 

embodiment of volition, associated with Davidsonian rationalism, could be an 

appropriate response to the understanding of human actions. Men have a 

capability to perform actions, just as in nature, leaves sprout from the trees. 

However, for some philosophers, rational processes are distinct from 

natural processes, where their descriptions, foundations and explanations 

happen according to conceptual schemes completely different from those used in 

other events of nature (ROHS, 1992). Responsible attributable actions are 

something different from a fruit that sprouts from a tree, and that opinion is not 

an invention of philosophers, but corresponds to a belief firmly anchored before 

any philosophical reflection. 

The discussions around this fundamental question presently continue as 

intensity as always and remind us of the famous Kantian antinomy (KANT, 1985) 

of causality versus freedom, ensuring that the theory of action is a discipline that 

holds the attention and appears as the place where you decide to what extent it 

can integrate the existence of a rational interpretation in a world with a view of 

its compatibility with the physical world. 
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2. Por que verdade? Por que sujeito? A ilusão da autoria em Nietzsche 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-01-7-02 

 

Prof. Dr. Deyvison Rodrigues Lima (UFPI) 

  

„Ist es zuletzt nötig, den Interpreten 
noch hinter die Interpretation zu 

setzen?“ (KSA 12, p. 315) 

Introdução 

 

O fragmento III de Parmênides – “pois o mesmo é pensar e ser” – põe em 

jogo o parti pris do pensamento no Ocidente: a identidade entre o que pode ser 

pensado e a realidade, isto é, o problema da harmonia entre pensamento e ser1. 

Por um lado, a leitura mais ortodoxa do fragmento aponta para uma relação 

direta entre inteligibilidade e ontologia: estaria solucionada a questão entre 

pensamento e realidade ou, em outros termos, o princípio de inteligibilidade do 

real estaria já posto desde o início através da coincidência originária entre 

estrutura da realidade e estrutura do pensamento. Por outro lado, a contestação 

cética – o garante que o pensamento elabore um discurso verdadeiro sobre a 

realidade? – põe em questão o pressuposto da harmonia ao perguntar sobre o 

fidere da relação entre pensamento/discurso (lógica) e o ser (ontologia); e, mais 

ainda, pergunta-se pela garantia de que tal relação não se estabeleça sobre uma 

indevida antecipação da forma lógica (linguística ou, posteriormente, 

epistemológica) sobre aquilo que pretende conhecer. O que está em jogo, em 

outras palavras, é a possibilidade de distinção entre um discurso verdadeiro (que 

diz o que é o ser) e um discurso falso (que diz o que não é). Em contraposição às 

teses de Heráclito, tal como foram vinculadas, posteriormente, ao relativismo – 

a tese do fluxo e da mobilidade que reduz as coisas à multiplicidade e, portanto, 

na crítica de Crátilo, à ininteligibilidade – e ao relativismo de Protágoras – a tese 

da verdade e do valor como relativo ao ser humano –, a solução lógico-ontológica 

de Platão e de Aristóteles busca uma teoria sobre o princípio de inteligibilidade 

                                                           
1 Conforme o fragmento III de Parmênides: “τό γάρ αυτό νοεϊν εστίν τε και είναι”; na tradução 

Diels-Kranz: “denn dasselbe ist Denken und Sein” (DK 28 B 3). 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-01-7-02
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do ser na qual as condições de ser pensado são imediatamente condições da 

realidade. Nesse contexto, a análise lógica diz a estrutura do mundo ao buscar a 

forma essencial do ser na análise da forma do pensamento e, por conseguinte, 

garante ao discurso valor de verdade. Em geral, essa tese lógico-ontológica 

sustenta a existência de uma realidade objetiva (independente da mente) com o 

intuito de garantir a inteligibilidade dos juízos. Assim, a realidade em si mesma 

das coisas serve como condição essencial do pensamento e do discurso racional 

ao mesmo tempo em que uma análise lógica do pensamento explicita os 

pressupostos ontológicos sobre a forma essencial do ser. Dessa maneira, conhecer 

seria captar a realidade como algo universal (ou, se quiser, abstrato ou 

conceitual), seja através de um realismo ante rem, seja através de um realismo in 

re, no qual o todo é abstrato e as partes são concretas; em todo caso, desconfia-

se da mera experiência e do particular até alcançar o ser ou o pressuposto último 

de todo e qualquer discurso racional através do pensamento. 

Na leitura medieval, a noção de verdade é considerada, basicamente, como 

uma relação de adequação ou correspondência (veritas est adaequatio intellectus 

ad rem) e, nesse sentido, o conceito de substância foi herdada pelos modernos 

que, por volta do século XVI, inauguraram, porém, outro percurso. Conforme 

abordamos a partir de Nietzsche, no fundo, nesse percurso já estava delineado 

desde cedo um equívoco originário. A diferença radical entre a metafísica antiga 

(platônica e aristotélica) e a metafísica moderna (de Descartes à Wolff) é explícita 

na forma pela qual se articula, mais uma vez, a relação entre pensamento e 

mundo ou, em outros termos, a relação entre ser-realidade-pensamento. Para 

aqueles, pode-se denominar uma teoria do realismo conceitual (realismo direto); 

para estes, uma teoria marcada por um representacionalismo. Diz-se que, 

simplificando-as, ou bem pergunta-se pelo Sein ou bem pelo Bewusstsein. Para 

efeitos deste ensaio, denominaremos provisoriamente uma de realismo 

conceitual – a percepção de objetos se dá em uma relação diádica (operações do 

cognoscente e coisa apreendida ou percebida) – outra, representacionalismo – a 

percepção de objetos se dá em uma relação triádica (as operações do cognoscente, 

o objeto mental e a coisa extramental), isto é, a coisa extramental, apreendida ou 

percebida pela mediação do objeto mental. Aqui, há uma transformação da 

concepção (monossêmica ou unívoca) de ser na tradição scotista que influencia 

toda a modernidade; bem como uma concepção de metafísica como sistema 
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fechado (axiomático-dedutivo), além de uma reconsideração dos princípios de 

causalidade e de razão suficiente. Em resumo, a pretensão do racionalismo 

moderno se torna “conhecer o ser no conceito de pensamento” (OLIVEIRA, 2007, 

p. 162), concedendo primazia à representação. Essa é primazia da representação 

sobre o ser; do esse objectivum sobre o esse in re, que a partir do século XVII 

determina o pensamento filosófico. A expressão “esse est percepi”, por exemplo, 

mostra o nexo estrutural entre razão e percepção e, sob a vigência da perceptio, 

revela-se outra característica: a representatio e, a partir desta, inaugura-se para 

o conhecimento humano a instância da mediação. Ora, é o próximo passo a ser 

dado a partir de Descartes e radicalizado por Kant. 

 A teoria cartesiana assumiu um papel decisivo nesse percurso, pois 

arremata uma concepção já presente na época ao colocar sob dúvida a experiência 

e basear-se na subjetividade como algo necessário. Essa é a tese elementar de 

Descartes que motiva a exposição das críticas de Nietzsche: o conhecimento de 

algo é possível apenas através de representações sobre as coisas, constituindo a 

verdade sobre elas, a representação. Assim, as bases da epistemologia são 

lançadas ao contrapor sujeito (cognoscente) e objeto (cognoscível), na qual 

haveria uma projeção dos modos ou estruturas perceptivas (idea cartesiana e, 

mais tarde, as categorias kantianas) para captar suas propriedades. Tal relação 

cognitiva é a chave para chegar ao conhecimento e, dessa forma, a metafísica 

racionalista moderna transforma o pensamento humano na instância de validade 

ou princípio universal da filosofia que, porém, apesar da transformação, ainda 

busca suas garantias em uma relação de adequação/correspondência ou, como 

ficou conhecida, em uma relação de certeza/correção. 

 O que está em jogo neste sumário recorte pode ser descrito como uma 

querela em torno da verdade e do sujeito. Dentre as inúmeras possibilidades de 

interpretação da obra nietzschiana, importa trazer a contradição da tradição na 

qual a forma lógica da linguagem se torna o pressuposto necessário do ser e da 

verdade metafísica e, por isso, escamoteia os antagonismos da multiplicidade 

através da unidade homogênea representada pela consciência. A leitura de 

Nietzsche exposta a seguir refere-se à relação entre linguagem e verdade, mais 

especificamente, a crítica à noção de linguagem como estrutura lógica de validade 

normativa e universal, desprovida de história ou contexto através do qual poder-

se-ia acessar a realidade tal e qual e, por conseguinte, constituir conhecimento a 



28 |Temas de Filosofia Contemporânea 

 

 

partir de uma unidade substancial interior e anterior, o ego. Da mesma forma, a 

crítica à noção de verdade como resultado do conhecimento ou do discurso 

racional, partilhando pressupostos morais. O que Nietzsche aponta é, 

precisamente, a ingenuidade da correlação entre palavras e coisas, isto é, as 

ilusões produzidas pela linguagem que criam a percepção de que existam coisas 

permanentes e os correspondentes dessas palavras, tais como identidade, 

homogeneidade, estabilidade, entre outras. Analisamos a obra de Nietzsche a 

partir da proposta de exposição das noções de verdade, de razão ou certeza 

constituídas a partir do sujeito como máquina de produção de crenças e ficções, 

uma ilusão levada demasiadamente a sério. Nossa leitura, portanto, pretende 

localizar um antecedente daquilo que, na segunda metade do século XX, tornou-

se, quase, um lugar-comum na argumentação filosófica, qual seja, a exigência 

ontológica da multiplicidade contra identidade, com consequências para as 

teorias contemporâneas. 

 

 I 

 

 A relação entre linguagem e razão é descrita por Nietzsche como um 

preconceito lógico. Tal preconceito é fundado em uma postura moral que 

expressa o valor da permanência e da segurança que força tomar parte e 

comprometer-se com o pressuposto dado quando lida com o problema do erro e 

da aparência. Segundo Nietzsche, no Crepúsculo dos Ídolos:  

 
 

Antes se tomava a mudança, a transformação, o tornar-se em geral [die 
Veränderung, den Wechsel, das Werden] como prova da aparência 
[Scheinbarkeit], como sinal de que aí deve haver algo que nos leva ao erro. 
Hoje, ao contrário, e justamente na medida em que o preconceito da razão 
[Vernunft-Vorurteil] nos obriga a estabelecer a unidade, identidade, 
duração, substância, causa, materialidade, ser, estamos enredados de certo 
modo no erro, forçados ao erro [necessitiert zum Irrthum] (KSA 6, p. 77).2 

 
 

 As estruturas gramaticais forçam a reflexão filosófica a orbitar em torno 

                                                           
2 Todas as traduções são de nossa responsabilidade. Utilizamos a sigla KSA para nos referir à 

Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, edição em 15 volumes das obras de Nietzsche 

organizada por Colli e Montinari. As traduções para o português realizadas por Paulo César de 

Souza foram cotejadas, sempre quando possível. 
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de um essencialismo: sequestram através da lógica substancialista o incauto 

falante que se utilize da linguagem. A tese de Nietzsche nesse ponto é precisa: os 

conceitos de eu, sujeito, predicado, permanência, identidade, entre outros são 

consequências de uma crença ingênua na gramática, que, num aspecto viral, 

dissemina a mesma estrutura metafísica onde há algum tipo de parentesco 

linguístico, obliterando outra forma de pensamento. Uma vez constituído por ela, 

não há fora da linguagem, nem como se desembaraçar dessa herança. Nietzsche 

denuncia a interdição e a impossibilidade de outras interpretações do mundo no 

aforismo 5 de Além do bem e do mal, a partir dessa estrutura lógica: 

 
A estranha semelhança de família [Die wunderliche Familien-Ähnlichkeit] 
de todo o filosofar indiano, grego e alemão tem uma explicação simples. 
Onde há parentesco linguístico [Sprach-Verwandtschaft] é inevitável que, 
graças à comum filosofia da gramática [Philosophie der Grammatik], quero 
dizer, graças ao domínio e direção inconsciente [unbewussten Herrschaft 
und Führung] das mesmas funções gramaticais, tudo esteja predisposto 
[vorbereitet] para uma evolução e uma sequência similares dos sistemas 
filosóficos: do mesmo modo o caminho parece interditado a certas 
possibilidades outras de interpretação do mundo [Welt-Ausdeutung] (KSA 5, 
p. 34). 

 
 

 A crítica de Nietzsche ao pensamento platônico, mais especificamente ao 

platonismo vulgar que serviu para a expansão do cristianismo, dá-se como uma 

crítica à metafísica enquanto doutrina dos dois mundos (ontologia 

duocategorial). Evidentemente, ele leva em conta uma caricatura do platonismo. 

Não obstante, a partir da contraposição entre princípios e as manifestações 

fenomênicas das ideias, bem como da tese da incompatibilidade entre devir e 

conceito ou verdade – visto que o real como devir não poderia se submeter à 

categorização e, por conseguinte, a realidade realmente real, por assim dizer, não 

se seria confundida com o fluxo contínuo dos entes – não haveria paradigma 

estável e universal para o conhecimento do mundo. Ao compreender a tradição 

metafísica como um resultado do impulso em direção à ordenação (moral) do 

universo, Nietzsche desencadeia a crítica à origem dos valores, à carência de 

sentido histórico (também direcionada a Kant e Schopenhauer, por exemplo), às 

noções de ser e substância (nas diversas variações do realismo, essencialismo e 

substancialismo) e, de modo mais contundente, sugere o projeto de reversão do 

platonismo e da transvaloração da identificação entre bem, belo e verdadeiro, 

denunciando o elemento moral da doutrina das ideias. Por levantar suspeitas 
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quanto à insistência da noção de permanência (ou eternidade), desenvolve um 

niilismo epistemológico, uma vez que, segundo ele, não haveria referente 

ontológico, mas apenas a imanência “und nichts außerdem”. Nesses termos, a 

forma da adequação entre representação e realidade tem como objetivo final 

apenas o valor moral da permanência contra o devir. Ao rejeitar a concepção 

ontológica da permanência ou eternidade e seus valores impregnados, Nietzsche 

sustenta, no mínimo, uma postura cética; no máximo, uma leitura pragmática 

que se aproxima da proposição de uma nova concepção sobre a verdade ora como 

perspectiva, ora como metáfora ou ainda como harmonia com o efetivo, isto é, 

com a própria vida. 

 Dessa maneira, seguindo as análises de Nietzsche, há uma radical 

inapreensibilidade do real através da linguagem, pois existiria apenas ocorrências 

(cognitivas) particulares, alheias à padronização e classificação e, a rigor, 

provisórias, pois sem justificação nem adequação à padrões de racionalidade3. O 

que está em jogo aqui é, mais uma vez, a rejeição da possibilidade de: (a) um 

mundo de substâncias que sirva de parâmetro para (b) um conhecimento 

universalmente válido e, dessa forma, tornando possível (c) uma justificação 

racional do conhecimento (legitimação de crenças) e, afinal, (d) a pretensão de 

verdade no discurso, ou seja, em suma, a rejeição da possibilidade de comunicar 

coisas verdadeiras ou, ao menos, com pretensão de verdade universal. Ora, 

apenas no esquema da imutabilidade e da eternidade do saber conceitual 

(ἐπιστήμη) o erro pode existir, o que o expõe o erro como, num primeiro plano, 

um mero desvio do cálculo; porém, a rigor, seria o caso de uma punição moral, 

precisamente, por não calcular corretamente (isto é, não utilizar o padrão da 

imutabilidade–permanência); visto que, caso contrário, embaraçado este código 

binário (verdade/adequação = universal; erro/não adequação = particular), não 

existiria conhecimento, ou melhor, conhecer seria, tal como Nietzsche aposta, 

criar crenças ou perspectivas e tomá-las como tais, o que implica no tema do 

perspectivismo e da Wille zur Macht e, portanto, mais próximo da retórica do que 

                                                           
3 Em tom que o aproxima de Nietzsche, Deleuze afirma, ao caracterizar a filosofia, que: “não há 
nem constante nem variável no conceito [filosófico] [...] As relações no conceito não são nem de 
compreensão nem de extensão, mas somente de ordenação e os componentes do conceito não são 
nem constantes nem variáveis, mas puras e simples variações ordenadas segundo sua vizinhança. 
Elas são processuais, modulares. O conceito de pássaro não está em seu gênero ou sua espécie, 
mas na composição de suas posturas, de suas cores e de seus cantos [...] O conceito diz o 
acontecimento, não a essência ou a coisa. É um Acontecimento puro, uma hecceidade, uma 
entidade: o acontecimento de Outrem” (DELEUZE, 2010, p. 28-29, grifos do autor). 
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do cálculo demonstrativo: 

 
A última coisa que ocorre aos filósofos cogitarem: eles não estão mais 
obrigados a somente aceitar os conceitos como dados, não apenas purificá-
los e elucidá-los [reinigen und aufhellen], mas sim precisam antes de tudo 
fabricá-los, criá-los, propô-los e torná-los persuasivos [machen schaffen, 
hinstellen und zu ihnen überreden]. Até o momento confiou-se inteiramente 
em seus conceitos, como em um dote assombroso [wunderbaren Mitgift] 
trazido de um mundo miraculoso qualquer, mas eles eram antes de tudo 
heranças de nossos mais distantes antepassados, tanto dos mais imbecis 
quanto dos mais inteligentes. Esta piedade pertence ao elemento moral do 
conhecimento [Es gehört diese Pietät gegen moralischen Element im 
Erkennen]. Primeiramente, faz-se necessário o total ceticismo em relação a 
todos os conceitos tradicionais [überlieferten Begriffe] (KSA 11, p. 486-487, 
grifos do autor). 

 
 

Além disso, para Nietzsche, os limites da “consciência”, entendida como 

aquele resultado da hierarquia do mando e da obediência, ou seja, dos afetos, 

portanto, longe da unidade e da coesão, seriam os limites da linguagem, ou seja, 

nem mesmo haveria a pretensão de algo além da imanência (seja na consideração 

de uma adequação para com o mundo das Ideias, seja na consideração de um 

mundo em-si que representaria os limites do conhecimento). Isso é corroborado 

com sua tese de que a elaboração da linguagem se refere às relações sociais, mais 

especificamente, seria pautada pela necessidade e, por conseguinte, pela noção 

de experiência, compreendida como algo determinado social e fisiologicamente. 

A experiência, tal como concebida na metafísica essencialista, é tratada por 

Nietzsche, ao contrário, como um empobrecimento, uma homogeneização ou 

nivelamento (Ausgleichung) que torna formal ou meramente conceitual o 

contato com o mundo. Afinal, as regras e a lógica da metafísica provocariam, 

persistentemente, essa uniformização desde suas origens gregas. Para Nietzsche, 

em escritos póstumos, seguindo Friedrich Lange4, a única unidade possível é a 

unidade do corpo. Além disso,  

 
toda unidade [alle Einheit] é apenas como uma organização e unidade 
harmônica [Zusammenspiel Einheit] [de forças ou combinações]: não é 
diferente de uma comunidade humana de unidade [ein menschliches 
Gemeinwesen eine Einheit]: também é antagonismo da anarquia atomística; 
por conseguinte, uma formação de domínio [Herrschafts-Gebilde] que 
significa unidade, mas que não é una [aber nicht eins ist] (KSA 12, p. 104).  

 
 

                                                           
4  A influência da obra de Friedrich Lange sobre Nietzsche é tratada na tese de doutorado de 
Rogério Lopes, Ceticismo e vida contemplativa em Nietzsche, p. 27-84. 
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Refere-se, pois, à pluralidade de vontades provisoriamente 

hierarquizadas, porém não constituintes de uma substancialidade. Assim, seria o 

corpo a filigrana para compreender a metafísica da imanência nietzschiana, mais 

especificamente, o corpo seria “somente uma construção social [Gesellschaftsbau] 

de muitas almas [vieler Seelen]” (KSA 5, p. 33). Essa unidade se aproxima mais 

de uma complexio oppositorum do que propriamente de um governo da razão, 

em outros termos: é necessário outro tipo de razão (ou de razões) que se aproxima 

mais da política (no sentido da Realpolitik) do que da moral, invertendo-se, dessa 

forma, o primado estabelecido entre moral e política. Em todo caso, o que 

Nietzsche assume como tese, contra a noção de verdade e de sujeito, é:  

 
partir do corpo [vom Leibe ausgehen] e utilizá-lo como fio condutor. Ele é 
um fenômeno muito mais rico, que permite observações mais nítidas. A 
crença no corpo [Leib] é melhor estabelecida do que a crença no espírito 
[Geist]. “Por mais forte que uma coisa seja acreditada, nisso não há nenhum 
critério de verdade”. Mas o que é a verdade? Talvez uma espécie de crença 
que se converteu em condição de vida [Lebensbedingung]? Nesse caso, a 
força [die Stärke] seria de fato um critério, p. ex., no que se refere à 
causalidade (KSA 11, p. 635). 

 
 

No Jenseits von Gut und Böse, juntamente com o Zur Genealogie der 

Moral, Nietzsche inaugura a última fase de sua filosofia no desafio de 

desconstruir a metafísica e a moral do Ocidente e inaugurar um outro pensar, 

inclusive a tentativa de outras formas de discurso, especificamente, como criação 

de valores. No Prefácio do Jenseits von Gut und Böse, Nietzsche sustenta o erro 

dogmático da  “invenção platônica” do puro espírito e do bem em si, pois, ao 

propor isso, Platão pôs “a verdade às avessas [die Wahrheit auf den Kopf stellen] 

e a perspectiva de que a condição original de toda vida [die Grundbedingung alles 

Lebens], seria auto-renegação [selber verleugnen] do espírito e do bem [vom 

Geiste und vom Guten]” (KSA 5, p. 12). Nesse novo pensar proposto, ao contrário, 

ressignifica-se a noção de alma ao compreendê-la mais próxima de uma 

arquitetônica dos impulsos e dos afetos do que uma arquitetônica da razão, visto 

sua pluralidade ao invés da unidade [subjetiva]: 

 
Com esse termo [o atomismo da alma - Seelen-Atomistik], designa-se a 
crença que toma a alma como algo indestrutível, eterno, indivisível, como 
uma mônada, um atomon [...] Entretanto, está aberto o caminho para novas 
versões e refinamentos da hipótese da alma: e conceitos como alma mortal, 
alma como pluralidade do sujeito [Seele als Subjekts-Vielheit] e alma como 
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estrutura social dos impulsos e afetos [Seele als Gesellschaftsbau der Triebe 
und Affekte] querem ter, de agora em diante, direitos de cidadania (KSA 5, 
p. 27). 

 

Quanto à doutrina aristotélica, sistematicamente, afirma-se como uma 

regra lógica e ontológica que não haveria pensamento fora do princípio de 

identidade (cada objeto é idêntico a si mesmo), nem fora do princípio de 

contradição (que expressa que não é possível a unificação do diverso): 

desconsidera-se qualquer outra regra do discurso que não se refira às leis 

fundamentais de si mesmo, pois a estrutura interna da linguagem é, 

necessariamente, racional e, por conseguinte, a lógica seria o único meio através 

do qual se pode alcançar o ser: esquematiza-se, classifica-se, organiza-se, ordena-

se através de conceitos e categorias abstratas que, segundo Nietzsche, não passam 

de hábitos (como já diria Hume) ou aparências: “as três ilusões 

[Scheinbarkeiten]: a origem [die Ursächlichkeit], a finalidade [die 

Zweckmäßigkeit], a necessidade [die Notwendigkeit]” (KSA 12, p. 388). Ele 

contesta, polemicamente, a validade universal deste “preconceito racional” e a 

expõe como a “causa” da crença ontológica incapaz de dar a volta por trás e 

analisar sua estrutura metafísica dogmática (nem mesmo a metafísica crítica não 

conseguiria dar conta desse pressuposto): 

 
Se, de acordo com Aristóteles, a sentença sobre a contradição [Satz vom 
Widerspruch] é o mais certo de todos os princípios, o último e mais básico 
[...] se o princípio de todos os outros axiomas reside nele; quanto mais 
estritamente se deve considerar que, em princípio, ele já pressupõe 
afirmações [Behauptungen voraussetzt] [...] Então a lógica seria um 
Imperativo, não para o conhecimento da verdade, mas sim para pôr 
[Setzung] e preparar [Zurechtmachung] um mundo, que para nós deve ser 
chamado de verdade. Em suma, a questão está aberta: são os axiomas lógicos 
adequados ao real [Wirklichen], ou são eles as medidas e meios para criar 
primeiro o real do conceito de “realidade” [Wirkliches den Begriff 
“Wirklichkeit”] ... Para poder afirmar o primeiro, é preciso, como já dito, 
conhecer o ser; o que não é absolutamente o caso. Portanto, o princípio não 
contém nenhum critério de verdade, mas sim um imperativo sobre o que 
deveria valer como verdade [was als wahr gelten soll] (KSA 12, p. 389). 

 
 

No “preconceito racional”, habitaria a necessidade de algo dito como 

estável, cuja duração se confirme como paradigma para avaliação daquilo que se 

desvanece no tempo. No mesmo diapasão das teorias contra a δόξα, o 

racionalismo em questão busca arrimo na imutabilidade, revestido pela 

justificação da necessidade universal abstrata e pura. Entretanto, ao tomar 
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partido pela estrutura lógica como um dado, por um lado, ilusão e provisoriedade 

se alinham como absurdo e erro; por outro lado, razão e verdade tornam-se o 

remédio necessário para a vida, apesar dela. Diante disso, a verdade através da 

razão tem uma aspiração à duração e, por conseguinte, apenas ela pode ser 

eterna. Para Nietzsche, todavia, a tradição esqueceu a origem profana da verdade 

e considera absoluto algo que não passa de uma ficção ou ilusão, bem como de 

sua necessária provisoriedade, uma vez que se estabelece como algo histórico e 

contingente a partir de um contexto: no fundo, quando se diz é, quer dizer, vale. 

A justificação a posteriori da linguagem e da razão, como algo para além de 

efeitos pragmáticos, ou seja, como algo que, ao invés de ser uma mera fé, torna-

se o modo pelo qual se capta a essência das coisas, é o grande erro que Nietzsche 

denuncia em Humano, demasiadamente humano: 

 
A linguagem como suposta ciência. A importância da linguagem para o 
desenvolvimento da cultura está em que nela o homem estabeleceu um 
mundo próprio ao lado do outro [eine eigene Welt neben die andere stellte] 
[...] para, a partir dele, tirar dos eixos o mundo restante e se tornar seu 
senhor. Na medida em que por muito tempo acreditou no conceito e nome 
de coisas como em aeternae veritates, o homem adquiriu esse orgulho com 
que se ergueu acima do animal: pensou ter realmente na linguagem o 
conhecimento do mundo [er meinte wirklich in der Sprache die Erkenntniss 
der Welt zu haben] [...] Muito depois —somente agora – os homens começam 
a ver que, em sua crença na linguagem, propagaram um erro monstruoso 
[ungeheuren Irrthum in ihrem Glauben an die Sprache]. [...] Também a 
lógica se baseia em pressupostos que não têm correspondência no mundo 
real [die Logik beruht auf Voraussetzungen, denen Nichts in der wirklichen 
Welt entspricht]; por exemplo, na pressuposição da igualdade das coisas, da 
identidade de uma mesma coisa em diferentes pontos do tempo: mas esta 
ciência surgiu da crença oposta (de que evidentemente há coisas assim no 
mundo real) (KSA 2, p. 30-31). 

 
 

Nietzsche prossegue com sua proposta através do exemplo da abstração da 

matemática como algo análogo ao que acontece às linguagens naturais: “o mesmo 

se aplica à matemática, o que certamente não teria acontecido se se soubesse 

desde o início que, na natureza, não há linha reta exata, nenhum círculo real, 

nenhuma medida absoluta de magnitude” (KSA 2, p. 31). Assim, de maneira 

pouco honesta, impõe-se uma verdade como se a descobrisse num mundo 

paralelo e acessível apenas para aqueles que, procedimentalmente, ajustassem 

seus discursos ao modus racional, percebendo as coisas a partir da estrutura do 

discurso que as produz e, dessa forma, já submetendo-se às regras da percepção 

racional que, internamente, parecem coerentes e metodologicamente corretas, 
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mas que produzem um efeito retroativo, uma legitimidade posterior. Além disso, 

rejeita-se outros discursos ou perspectivas que se mostram diferentes, logo 

classificadas como irracionais, pois demonstram que há outros jogos e regras que 

relativizam a pretensa universalidade da razão 5 . Denominamos isso como o 

monopólio da razão ou a doença (ou síndrome) do uno. Tornada “aeternae 

veritas”, a invenção da verdade apresenta-se mais como uma imposição do que 

uma descoberta ou criação, conforme, aliás, certo jurista alemão de linhagem 

nietzschiana asseverou, em tom irônico: “Ceasar dominus et supra 

grammaticam”. Sobre o conceito de Deus, tradicional muleta conceitual – e, em 

geral, sobre a imutabilidade ou eternidade – que se tornou a reza epistemológica 

para a salvação da certeza e, por conseguinte, da vida racional, com refinado 

sarcasmo, Nietzsche afirma: 

 
A procedência de algo mais vale como objeção, como questionamento do 
valor. Todos os valores mais altos são de primeira ordem, todos os conceitos 
mais elevados, o ser, o incondicionado, o bem, o verdadeiro, o perfeito — 
nenhum deles pode ter se tornado, tem de ser causa sui. Porém, também não 
pode se dissimilar um do outro, não pode estar em contradição consigo... 
Assim os filósofos chegam ao seu estupendo conceito de “Deus”... O último, 
mais tênue, mais vazio é posto como primeiro, como causa em si, como ens 
realissimum (KSA 6, p. 76). 

 
 

Segundo o autor, a narrativa a ser rejeitada é aquela que se fundamenta 

em noções de algo originário e permanente. A armadilha que deve ser desarmada 

é “a fé na gramática [Der Glaube an die Grammatik], no sujeito linguístico, no 

objeto, nas palavras de ação [Thätigkeits-Worte]” (KSA 11, p. 526). Assim, 

haveria um engodo desde o início da razão, precisamente, a ocorrência da 

                                                           
5 É bastante oportuno aqui apontar para a possibilidade de “metafísicas” diferentes como, por 
exemplo, provenientes de um pensamento ameríndio. No livro Metafísicas canibais, entre outros, 
o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro descreve outro pensar, para além do já claudicante 
racionalismo europeu: “o sentimento de uma descontinuidade ontológica entre o signo e o 
referente, a linguagem e o mundo, que garantia a realidade da primeira e a inteligibilidade do 
segundo e vice-versa, e que serviu de fundamento e pretexto para tantas outras descontinuidades 
e exclusões – entre mito e filosofia, magia e ciência, primitivos e civilizados – parece estar em vias 
de se tornar obsoleto [...] [passa a] privilegiar o fracionário-fractal e o diferencial em detrimento 
do unitário-inteiro e do combinatório, as multiplicidades planas ali onde se valorizavam as 
totalidades hierárquicas, a conexão transcategorial de elementos heterogêneos mais que a 
correspondência entre séries internamente homogêneas, a continuidade ondulatória ou 
topológica das forças antes que a descontinuidade corpuscular ou geométrica das formas” 
(VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 110-111) A questão importante, diante das considerações 
nietzschianas, é a necessidade da multiplicação das metafísicas, com a ressalva de não repetir a 
estrutura dos equívocos paralizantes, isto é, tornar o pensamento plural e clivado pela diferença 
e antagonismos. 
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hipostasiação no qual palavras se tornam substâncias e passam a designar coisas 

que, repentinamente, ganham existência e duração, tornam-se sujeito e objeto, 

eu e realidade externa. Tais conceitos universais ou entes substanciais e outras 

reificações caracterizam o Ocidente, pois “pensamento racional é uma 

interpretação de acordo [ein Interpretiren nach einem Schema] com um 

esquema que não podemos jogar fora” (KSA 12, p. 194), ou seja, uma 

interpretação ou perspectiva que constitui a herança do Ocidente como uma 

espécie de esquema conceitual ou – permita-me a analogia cristã – de “pecado 

original” cuja redenção, se existir, não é outra senão o niilismo ativo ou a criação6.  

 
A linguagem pertence, por sua origem, à época da mais rudimentar forma de 
psicologia [der rudimentärsten Form von Psycologie]: penetramos um 
âmbito de cru fetichismo, ao trazermos à consciência os pressupostos básicos 
da metafísica da linguagem [Grundvoraussetzungen der Sprach-
Metaphysik], isto é, da razão. É isso que em toda parte vê agentes e atos: 
acredita na vontade como causa; acredita no “Eu”, no Eu como ser, no Eu 
como substância, e projeta a crença no Eu-substância em todas as coisas […] 
Em toda parte o ser é acrescentado pelo pensamento como causa, 
introduzido furtivamente; da concepção “Eu” se segue, como derivado, o 
conceito “ser” (KSA 6, p. 77). 

 
 

 A relação entre pensamento, linguagem e realidade torna-se falaciosa, 

mostra seus pressupostos e, sobretudo, expõe a verdade como uma função da 

linguagem e não vice-versa. Nos nachgelasse Fragment, Nietzsche aborda a 

questão sobre os limites da linguagem e da razão, seus Vorurteile e no engodo 

que se cria ao relacionar linguagem (lógica) e conhecimento (metafísica), ou seja, 

ao afirmar a tese da articulação entre pensamento e linguagem corre-se o risco de 

ingressar num esquema de interpretação que se considera o uno, pois 

necessário/universal, e tudo o que não se adequa aos conceitos é tido como 

“desarmonias e problemas nas coisas”: 

 

                                                           
6 Um esforço como o de Heidegger para desvencilhar-se dessa herança da semântica subjetivista 
torna-se necessário. É famosa a anotação de Heidegger na margen do seu exemplar do Sein und 
Zeit, logo no início do primeiro capítulo da primeira secão da primeira parte, no § 9 (Das Thema 
der Analytik des Daseins) quando escreve “Das Seiende, dessen Analyse zur Aufgabe steht, sind 
wir je selbst” (GA 2, p. 56), ao lado do “wir”, subscreve: “je, ich’. Sua postura na década de 1930, 
especialmente no Ursprung des Kunstwerke, mostra a tentativa de superação da metafísica do 
sujeito, ainda alentada nos escritos sobre Nietzsche e nos Beiträge, por exemplo. Evidentemente, 
a questão que Heidegger põe nos anos 1930 é também sobre o desvencilhamento ou não de 
Nietzsche em relação à subjetividade moderna. 
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Solução básica: acreditamos na razão, mas esta é a filosofia dos conceitos 
cinzentos, a linguagem é construída sobre os preconceitos mais ingênuos 
[naivsten Vorurteile] agora lemos desarmonia e problemas em coisas, 
porque pensamos apenas na forma linguística [weil wir nur in der 
sprachlichen Form denken] – assim, a “verdade eterna” da “razão” (por 
exemplo, predicado do sujeito, etc.). Paramos de pensar, se não quisermos 
fazê-lo na compulsão linguística, ainda estamos na dúvida, aqui para ver uma 
fronteira como fronteira (KSA 12, p. 193). 

 
 

 A “Kampf mit der Sprache” (KSA 11, p. 100) torna-se o alvo constante de 

Nietzsche. Em seus escritos póstumos, ele se refere constantemente às 

armadilhas da linguagem - “die Fallstricke der Sprache” (KSA 11, p. 548) -, cuja 

estrutura referencial e predicativa, como esboçado acima, é metafísica por 

instaurar um mundo de regularidade, essências e previsibilidade. Nesse contexto, 

para Nietzsche, o conceito de Ich, por excelência, é o último reduto da metafísica 

substancialista. Não à toa, logo na abertura do que seria o livro Wille zur Macht, 

o autor traz à tona sua arenga com Descartes. Derivado diretamente da “crença 

na gramática”, a doutrina cartesiana – especificamente, quanto à “leviandade 

dogmática da dúvida” e o modo como cria o ego e influencia a modernidade – não 

percebe a sedução metafísica que a linguagem já exercera desde Platão e 

Aristóteles, pelo contrário, torna mais agudo o equívoco. O diagnóstico dessa 

crença: 

Ao contrário das governantas, que ainda hoje acreditam na gramática como 
veritas aeterna e, consequentemente, como sujeito, predicado e objeto, 
ninguém é tão inocente hoje, nem à maneira de Descartes, de colocar o 
sujeito Eu como condição de pensamento; pelo contrário, a inversão, a saber, 
a suposição do pensamento como causa e condição do sujeito e da matéria, 
tornou-se credível para nós através do movimento cético da filosofia 
moderna: que talvez seja apenas o tipo inverso de erro (KSA 11, 40 [20]). 
 
 

A semântica de objetos idênticos e estáveis produz uma ontologia de 

referência fixa, sobretudo, a partir da noção de unidade; no caso cartesiano, o eu 

ou consciência. Entretanto, segundo Nietzsche, a única ideia de unidade – ou ao 

menos a mais primitiva – é a derivada da nossa organização corporal. Nesse 

ponto, além das teses de Friedrich Lange, em Nietzsche reverberam ainda 

algumas das teses de Leibniz para quem sua “incomparável percepção, com a qual 

ele teve razão não apenas diante de Descartes, mas também diante de todos que 

até então tinham filosofado – que a consciência é apenas um acidente da 

representação [ein Accidens der Vorstellung], não seu atributo necessário e 
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essencial (KSA 3, p. 598). Para Nietzsche, a consciência seria, a rigor, algo tardio 

em relação ao nível fisiológico, que por sua vez consiste num desencadeamento 

de forças (cf. KSA 11, p. 275), ou seja, uma “luta por potências dos quanta de 

vontade” (MÜLLER-LAUTER, 2009, p. 126). Assim, a consciência seria uma 

excrescência desse desencadeamento, como um “impulso que subordina a si uma 

multiplicidade de impulsos e forças” (MÜLLER-LAUTER, 2009, p. 128).  

Nesse contexto, evidentemente, a subjetividade não passa de uma ficção, 

ou como já ressaltado, de uma crença na estrutura gramatical. Para Nietzsche, 

não é esse o problema, mas sim a ficção ser esquecida de que é ficção, pois a 

dúvida cartesiana já parte do valor pré-concebido que privilegia a certeza ou 

permanência ao invés da ilusão ou mudança. Ora, Descartes não teria sido 

suficientemente radical: por que dispor de algo seguro? Por que não preferir o 

contrário? Assim, a opção pela razão como algo diferente de uma mera ficção é 

baseado num valor moral, num dogma de fé, em todo caso, em um valor ou em 

um mau hábito de raciocínio que, de qualquer forma, não passaria de uma 

sedução, pois “as falácias mais habituais dos homens são estas: uma coisa existe, 

portanto é legítima [also hat sie ein Recht]. Aqui se deduz [geschlossen] a 

pertinência [Zweckmässigkeit] a partir da capacidade de viver [Lebensfähigkeit], 

e a legitimidade [Rechtmässigkeit] a partir da pertinência [Zweckmässigkeit]”. 

(KSA 2, p. 50). Ademais, a dissimulação da razão é exposta por uma análise que 

obriga a lógica dar uma volta por trás, o que, evidentemente, não consegue: 

 
Por que não seria mundo que nos diz respeito uma ficção? E quem pergunta: 
“mas ficção pertence a um autor?” - Não se poderia replicar: por quê? Esse 
pertencer não pertenceria também à ficção? Não é permitido ser um pouco 
irônico contra o sujeito, bem como contra predicado e objeto? Não poderia o 
filósofo elevar-se acima da crença na gramática? (die Gläubigkeit die 
Grammatik) (KSA 5, p. 54).   

 
 

 Além disso, Nietzsche aponta a mera correspondência com os termos 

humanos e não uma realidade fora do homem, isto é, coisas diferentes separadas 

como identidades fixas a partir da antiga ideia de causalidade que chegam ao 

limite de distinguir o agente da ação e a própria ação, como se aquilo que se faz 

fosse diferente do que se é. Na base da gramática, um é o sujeito; o outro, 

meramente predicado ou atributo. Há, entretanto, algumas brechas que se pode 

ver pontos cegos, por exemplo, no caso dos ditados populares que não têm 

sujeitos ou autoria determinados, mas sobretudo, no caso da pergunta inevitável: 
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“o que você é?” ou “o que você faz?” cuja resposta, normalmente, assemelha-se à 

“sou professor”, “sou escritor”, “sou dentista”, etc. Nesse caso, quase 

desapercebidamente, uma “identidade” é posta em jogo. Semanticamente, 

“Sócrates é professor” não é uma qualidade essencial, mas meramente acidental; 

diferente seria se afirmasse que “Sócrates é mortal”. Todavia, um contra-

argumento lança luz sobre um ponto cego: a possibilidade do ser ser ou aparecer 

apenas como professor, sempre e apenas como ser = aparecer escritor ou escultor; 

não apenas como uma atividade que se anexa ao sujeito, mas como um modo de 

ser, uma vez que assume-se que não há posição fora da vida (efetivo, 

contingência) a partir da qual pudéssemos contrapor; ou melhor – já que 

pretendemos precisamente des-subjetivizar tal linguagem – aparece sempre 

como “professorar” (ensinar), escrever, esculpir, etc., ou seja, endereçado à 

relação, numa ex-posição7. Nesse caso, a linguagem assim tratada não pressupõe 

uma identidade fixa nem uma identidade essencialmente marcada por algo não-

contingente, como que alcançasse algo que não fosse pragmático, pois ser-

professor, ser-escritor, ser-dentista, dá-se numa relação contingente como 

necessidade. Dessa forma, exclui-se a liberdade, porém, por outro lado, mostra-

se os desejos ou afetos (não a vontade como deliberação racional ou livre-arbítrio) 

como algo inexorável; aparece algo diferente do sujeito livre e autônomo, exterior 

à sua Ent-scheidung como cisão entre o que é e o que aparece. A partir disso, não 

se refere portanto à dualidades, dicotomias, além-mundos, mas sim à imanência 

enquanto modo efetivo sem referir-se à qualquer negatividade ontológica ou 

condição transcendental, uma vez que, de uma perspectiva anti-humanista: “todo 

centro de força [jedes Kraftcentrum]- e não apenas o ser humano - constrói a 

partir de si todo o resto do mundo” (KSA 13, p. 373). Por um lado, não há nada 

fora da vida; por outro lado, também não há nada que se desdobre a partir de si 

mesmo como uma auto-afirmação, mas apenas os efetivos antagonismos e 

relações, visto que não é outra senão a própria vida ou modos da vida8.  

                                                           
7 Devemos ao Prof. Gilvan Fogel a sugestão desse argumento. Para uma visão mais completa, cf. 
FOGEL, 2005. 
8  Da mesma forma, em Carl Schmitt, há um ponto de partida que assume a política como 
instauração do corpo social através dos afetos, sobretudo, dos antagonismos entre eles, ao invés 
de compreendê-la como sistema de normas ou formas de organização e controle da vida social. A 
compreensão da categoria do político como relação e conflito e, por conseguinte, como diferença 
ou multiplicidade provoca a impossibilidade da articulação transcendente da ordem: a questão da 
constituição da ordem passa a ser considerada na finitude e na flutuação dos afetos. Assim, a 
ordem política teria como impulso inicial não uma norma fundamental, princípio racional, um 
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(II) 

 

A cifra pela qual podemos analisar a questão da verdade e do sujeito na 

obra de Nietzsche pode ser dada ainda mais explicitamente pela noção de niilismo 

como a lógica imanente dos valores e ideais da metafísica ocidental: haveria uma 

crise da pretensão de fundamentação do conhecimento racional precisamente na 

tentação de responder ao insistente e ilusório “por quê? ” Dessa perspectiva, 

niilismo não é a causa, mas o resultado da decadência da cultura do domínio da 

razão diante da ausência ou carência do nada, ou seja, da ausência de 

fundamentação ou do mundo supra-sensível e seus valores. Nesse contexto, 

pode-se compreender a sentença “Gott ist tot” e apontar a reversão do platonismo 

(e do cristianismo) da tradição até o século XIX9.  

Ao invés de fornecer razões, Nietzsche afirma o caráter gratuito como um 

“sem ter por quê ou para quê”, que não pretende descobrir causas ou essências 

anteriores a serem seguidas. Nesse sentido, não há mais o amparo da 

universalidade visto que não há nada além ou sobre, mas apenas a 

particularidade, finitude e contingência. A partir disso, Nietzsche declara acerca 

                                                           
bem ou dever moral, mas sim relações e afetos. Desde Platão, a filosofia política possui como 
função primordial alcançar o homoíotes (equilíbrio), isto é, a imunização da pólis contra o perigo 
da stasis (subversão) e, dessa maneira, alcançar a duração e a unidade da ordem. Nesse contexto, 
a política surge com base em dois axiomas, escamoteados, de uma forma ou de outra: o sacrifício 
dos afetos e a homogeneização do corpo político, numa palavra, a imunização dos conflitos (cf. 
ESPOSITO, 2002). Ao esboçar uma relação entre o político e a política, Schmitt parece entrever 
que se, por um lado, há uma ordem institucionalizada, da qual não se pode prescindir; por outro, 
há a ameaça constante da stasis, mesmo com a pretensão de neutralização da ordem via 
apagamento das diferenças. Ao lançar a categoria do político, Schmitt sugere que ela seja a relação 
ineliminável e ininstitucionalizável que a ordem política pressupõe, pois constitutiva desta; 
porém, ao mesmo tempo, percebe que ao tentar estabelecer seu próprio fundamento, a ordem 
revela uma ausência, ou melhor, o fundamento como ausência que se retira ou se recolhe quando 
da tentativa de sequestro ou estabilização normativa. Por isso, a abertura ou vazio da origem como 
permanência da contingência, que recebe a denominação simplista de “crise”, nos diagnósticos 
triviais, mas revela, ao contrário, a impossibilidade de encontrar algo à guisa de fundamento.  
9 Sobre a polêmica interpretação de Heidegger segundo a qual Nietzsche teria permanecido no 

interior da Metafísica, pois ao rejeitá-la teria mantido uma relação com o que nega, apenas 

alterando o polo, indica-se a leitura de Müller-Lauter, já citada acima. Segundo Heidegger, a 

expressão “Deus está morto” significa: Wenn Gott als der übersinnliche Grund und als das Ziel 

alles Wirklichen tot ist, wenn die übersinnliche Welt der Ideen ihre verbindliche und vor allem 

ihre erweckende und bauende Kraft eingebüßt hat, dann bleibt nichts mehr, woran der Mensch 

sich halten und wonach er sich richten kann. Darum steht in dem gelesenen Stück die Frage: 

„Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?“ Das Wort „Gott ist tot“ enthält die 

Feststellung, daß dieses Nichts sich ausbreitet. Nichts bedeutet hier: Abwesenheit einer 

übersinnlichen, verbindlichen Welt. Der Nihilismus, „der unheimlichste aller Gäste“, steht vor 

der Tür (GA 5, p. 217). 
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da “terra que ficou para trás” evocando a imagem de um barco em alto mar ao 

dizer “und es gi(e)bt kein ‘Land’ mehr” (KSA 3, p. 480), visto que desfeito o 

mundo verdadeiro, matriz do sentido, causa e arrimo para a vida, resta, para o 

esquema racional a que se refere, apenas nada, isto é, a ausência de valor, de 

unidade, inclusive da tradicional distinção entre verdade e ilusão. Entretanto, a 

inversão nietzschiana não significa que agora o mundo do devir é o verdadeiro e 

o restante é falso, mas apenas, numa refinada conclusão, que não há 

conhecimento universal e, portanto, distinção entre verdade e falsidade não é 

nada mais do que mais uma perspectiva que se impôs, nomeadamente, uma Wille 

zur Wahrheit com a pretensão de deter o vir-a-ser. Diante disso, Nietzsche expõe 

o niilismo ativo, no qual: 

 
é a crença na absoluta imoralidade da natureza, na falta de propósito e na 
falta de sentido do afeto psicologicamente necessário, quando a crença em 
Deus e uma ordem moral essencial não podem mais ser sustentadas [...] Uma 
interpretação foi a base; mas porque era considerado interpretação, parece 
que não há sentido na existência, como se tudo fosse em vão (KSA 12, p. 212).  

 
 

O que explica o apego à salvação, isto é, à verdade, pode ser descrito como 

um fenômeno moral de busca de segurança e de certezas imutáveis, que foi 

aludido no parágrafo acima. Para Nietzsche, a partir da consideração da Wille zur 

Wahrheit, a pergunta propícia seria: “o que é esta vontade de verdade”? ou, em 

outros termos, “o que em nós aspira à verdade”? Além da exigência social da 

identidade através de símbolos, a compreensão moral do mundo (subjacente à 

ordenação do universo) estabelece uma vontade contra os nobres e criadores; 

como portadores e arautos da verdade, o homem fraco tem diante de si a lei da 

razão e da verdade como algo evidente através do qual a não-contradição, a 

simplicidade e a eternidade são valores absolutos na conquista pelo mundo da 

estabilidade: a transformação do fluxo da efetividade em permanência cria a 

metafísica e a falsificação originária, aquilo que se tornou fixo é tomado como 

verdadeiro.  

De maneira contrária à postura da simplificação falsificadora do medo 

contra à instabilidade e à abertura, Nietzsche toma a profusão de vontades e 

consciências (vontade de potência) como algo não apenas de facto, mas também 

de juri; assim, como algo estrutural, a perspectiva afirmada não se constitui como 

mais um princípio da metafísica, mas como algo relacional e, enquanto tal, 
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irredutível a uma perspectiva unitária, pois Nietzsche: 

 
[...] não busca, de maneira nenhuma, deduzir o múltiplo a partir de um 
princípio; ao contrário, para ele tudo o que é simples se apresenta como 
produto de uma multiplicidade efetiva (...) trata-se aqui de eliminar o mal-
entendido de que, por fim, a multiplicidade remete ainda a uma ‘unidade’ 
última da qual ela surge no sentido de uma arché (pois) (...) não é necessário 
colocar uma unidade atrás da multiplicidade dos afetos (MÜLLER-LAUTER, 
2009, p. 66). 

 
 

Na leitura de Müller-Lauter, contrapondo-se à interpretação 

heideggeriana, “com seu discurso da unidade do múltiplo, Nietzsche não visa a 

uma raiz metafísica, mas a uma relação recíproca: dependência dos múltiplos 

entre si que se dá no conjunto de um mundo único” (MÜLLER-LAUTER, 2009, 

p. 67, grifos do autor). Ao afirmar que esta perspectiva nietzschiana pretende a 

“universalização”, Heidegger não faz boa hermenêutica, pois afirmar que tal 

perspectiva seja um universal e que produz identidade é pensar fora do frame 

nietzschiano, ou seja, é aplicar ao perspectivismo a lógica da metafísica. Por conta 

disso, Heidegger realiza uma crítica deslocada: atribui as consequências do 

pensamento lógico-racional a uma outra forma de pensar, ou seja, realiza o 

mesmo movimento que Nietzsche, afinal de contas, fez contra o racionalismo 

(também ele avaliou o racionalismo a partir de fora ao denunciar que o ser é, no 

fundo, valor). No entanto, quando Heidegger sustenta tal procedimento, o 

mesmo de Nietzsche, o resultado não é outro senão a afirmação, mais uma vez, 

do perspectivismo. Além disso, ao tomar a vontade de potência como 

“fundamento” (a palavra apenas indica algo como uma estratégia para algo ainda 

não dito, a rigor, seria um desfundamento ou descentramento), Nietzsche se 

refere à oposição dos múltiplos, à multiplicidade dos antagonismos que, sem 

dúvidas, gera uma unidade – se se entende por uno algo como formação de 

domínio ou um concerto de forças –, mas que não é um, pois não existe em si 

mesmo, nem antes, mas apenas vontade de potência como contraposição ou 

oposição dos múltiplos, constituindo o mundo em tais relações: exigir que se 

reconduza as relações a um princípio anterior ou fundante é não perceber que só 

se pode falar de tais relações, precisamente, na pluralidade das diferenças10: 

                                                           
10 Heidegger afirma que vontade em Nietzsche uma forma de Selbstbehauptung e, dessa forma, a 
vontade de potência não seria compreendida como relação ou antagonismo, mas sim como 
“vontade de essência”. Em todo caso, para Heidegger, “Wille zur Macht heißt: das 
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A sentença de contradição [Satz vom Widerspruch] deu o esquema: o mundo 
verdadeiro ao qual se busca o caminho não pode estar em contradição 
consigo mesmo, não pode mudar, não pode se tornar, [...] se acreditou em 
um critério ter a realidade nas formas da razão (...) E eis que: agora o mundo 
estava errado, e exatamente por causa das qualidades que compõem sua 
realidade, mudança, devir, multiplicidade, oposição, contradição, guerra 
(KSA 13, p. 337). 

 
 

 Diante da multiplicidade, contradição, mudança, etc., a vontade de 

verdade seria a vontade de tornar tudo pensável, ou seja, controlável através da 

“(...) invenção de fórmulas e sinais com a ajuda de que a multiplicidade confusa 

foi reduzida a um esquema adequado e acessível” (KSA 13, p. 336). Por isso 

representa o homem como subjectum através do qual se apresenta tudo que é 

posto-diante (objectum – Gegenstand); daí também a necessidade de ficções que 

preservem alguma identidade e permanência como coisas e objetos que assumem 

um estatuto de autonomia, bem como a ficção de um sujeito, de preferência, puro 

e desapegado em relação ao conhecimento: o impessoal, a neutralidade e a 

objetividade tornam-se valores caros à modernidade. Entretanto, a exigência que 

se faz à Nietzsche é a mesma que tanto a lógica quanto a linguagem na sua 

dependência diante da metafísica procuram resolver, qual seja, a exigência da 

unidade ou de tornar tudo pensável. Ora, é precisamente esta exigência que se 

desfaz com a noção de antagonismo: os conceitos como sujeito, verdade, 

realidade, substância e quaisquer outras formulações universalistas não passam, 

numa leitura nietzschiana, de ordenação e controle, vontade de verdade da 

constituição metafísica, ou seja, eles também um afeto, no caso, um desejo de 

segurança. Antes de apresentar algumas concepções nietzschianas 

(perspectivismo e verdade como metáfora), um último argumento acerca da anti-

subjetividade, baseado na ilusão tomada como realidade última.  

Nietzsche considera necessário repensar as motivações da vida teórica e o 

valor da vontade de verdade, uma vez destruída a crença no deus moral. A questão 

de Nietzsche contra o pensamento metafísico reconstruído em linhas gerais 

acima é: por que verdade? por que razão? por que sujeito? Evidentemente, 

                                                           
Sichermächtigen der Macht zur eigenen Übermächtigung” (GA 6.2, p. 36). Nessa leitura, vontade 
de poder seria apenas um “sobrepujar-se”, um desdobrar-se sobre si, algo em si que seria 
afirmação da essência, portanto, um princípio metafísico. Nietzsche seria o último capítulo da 
metafísica ocidental como essência da vontade, como um “chegar-a-si-mesmo” e não se refere a 
algo efetivo. Nesse artigo, rejeitamos a leitura metafísica de Nietzsche e acatamos a proposta de 
Müller-Lauter contra Heidegger (cf. MÜLLER-LAUTER, 2009, p. 66 et seq.). 
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quando se refere à vontade de verdade não entra no discurso um querer interno 

ou algo simples como uma unidade interna substancial; pelo contrário, a unidade 

da “vontade” é nada mais do que um equívoco linguístico derivado da unidade da 

palavra vontade; assim, uma mera simplificação das diferenças, invenção de 

unidades para melhor enxergar, classificar, dominar. Após a desconstrução ou a 

denúncia nietzschiana da relação entre linguagem e metafísica, suas reflexões 

estruturaram algumas “indicações formais” sobre a linguagem e pavimentaram o 

acesso do pensamento contemporâneo. Esse programa é formulado no início de 

Jenseits von Gut und Böse:  

 
Quem, realmente, nos coloca questões? O que, em nós, aspira realmente “à 
verdade”? De fato, por longo tempo nos detivemos ante a questão da origem 
dessa vontade [...] Questionamos o valor dessa vontade [dem Werthe dieses 
Willens]. Certo, queremos a verdade: mas por que não, de preferência, a 
inverdade [Unwahrheit]? Ou a incerteza [Ungewissheit]? Ou mesmo o não-
conhecimento [Unwissenheit]? (KSA 5, p. 15). 

 
 

 A análise nietzschiana aponta a relação razão-valor como uma articulação 

indispensável para o pensamento moderno. Dessa forma, a armadilha da 

linguagem se mostra mais sofisticada do que se imaginava: são os valores morais 

que impediram a crítica à ontologia da linguagem; por isso, a permanência 

milenar da metafísica substancialista. Na leitura nietzschiana, a moral (cristã) 

engendrou no homem o pendor à verdade (ou melhor, à veracidade), pois 

segundo Nietzsche, nos Nachgelassene Fragmente, “por natureza, o homem não 

está lá para saber. Duas qualidades necessárias para diferentes propósitos - a 

veracidade [die Wahrhaftigkeit] - e a metáfora [die Metapher] - criaram uma 

propensão para a verdade. Então, um fenômeno moral esteticamente 

generalizado gera o impulso intelectual” (KSA 7, p. 474). Assim, decifra-se 

vontade de verdade e moral como imbricados; mais ainda: identifica-se a vontade 

de verdade como um impulso à segurança. Este tema é bem conhecido na obra de 

Nietzsche: o ressentimento contra a vida oferece a certeza e a verdade como algo 

indolor, sem sofrimento, pois possui a confiança dos medrosos (homem moral), 

embaralhando segurança e certeza com verdade. Evidentemente posta em Deus, 

a verdade se põe a cada momento, em cada vivência como se as coisas fossem 

ordenadas e houvesse uma providência universal, considera que há identidade, 

age de acordo com critérios, etc. Segundo Nietzsche, o homem da verdade seria 
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aquele tipo cuja vontade dirige-se a algo criterioso, simples, diáfano e, sobretudo, 

idêntico a si mesmo, pois a contradição é algo inaceitável.  

 Nesse sentido, a vontade de verdade é tão somente uma vontade de 

estabilidade, fixidez, permanência, segurança, a busca pelo arrimo contra a 

impetuosa efetividade das coisas em fluxo, da incerteza e mudança como algo 

perigoso e, portanto, que deve ser desestimulado. Nesse esconjuro, há revolta 

contra a vida, ressentimento e falsificação que resulta, exemplarmente, em 

verdade, lógica e metafísica. Segundo Nietzsche, seria necessário um niilismo 

ativo contra o niilismo da lógica dos valores e ideais ocidentais, como subtração 

dos valores e sentidos da existência e propõe a transvaloração de todos os valores 

não como inversão de valores, mas como criação novos valores que assumam a 

condição do antagonismo como processo no qual não se chega ao absoluto, a um 

fim ou em-si: 

 
Verdade não é algo que estaria presente aí e que deveria ser encontrado, 
descoberto, mas algo a ser criado e que empresta o nome para um processo, 
melhor ainda para uma vontade de sobrepujar [Willen der Überwältigung] 
que propriamente não tem fim: imprimir verdade como um processo in 
infinitum, um determinar ativo, não um tornar-se consciente de algo, que 
seria determinado e fixo “em si”. Isto é uma denominação para “vontade de 
poder” [Willen zur Macht] (KSA 12, p. 385). 

 
 

 É necessário analisar mais detidamente este trecho sob o seguinte aspecto: 

verdade (ou conhecimento) como criação, processo (vontade de sobrepujar que 

não tem fim), portanto, não se esgota nem se realiza ou unifica a realidade, pois 

é infinitum no sentido processual que abdica de unidade permanente. Nesse 

ponto, reside a maioria dos equívocos: compreende-se a vontade de poder como 

algo que se impõe e se auto-realiza, como um princípio que se desenvolve a partir 

de si até sua plenitude, como, por exemplo, um processo do autodesenvolvimento 

de uma identidade. Na exposição heideggeriana, Nietzsche figura na história da 

metafísica como a derradeira estação da história da essência da autoafirmação da 

vontade, como uma vontade de vontade. O sobrepujamento da vontade de poder, 

para Heidegger, transforma-se em vontade de essência e não, como estaria em 

uma leitura não-substancialista, um querer de um indivíduo em contraposição 

necessária com outros (multiplicidade e não unidade!) sem o apelo a um princípio 

metafísico: são, por assim, dizer quantum de potências e não unidades fixas. Se 

se quiser uma palavra para tentar ilustrar esta multiplicidade em fluxo e 
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destituída de unidade, além ou aquém, pode-se utilizar o termo antagonismo – 

ou agonismo – como sendo o solo (melhor metáfora seria o mar) através da qual 

a vontade de potência aparece como um vir-a-ser. Por isso, não é concebível para 

Nietzsche, algo puro, em-si: sem os arrimos metafísicos, torna-se necessário 

atrito para caminhar, caso contrário, apenas escorregões e quedas, por isso a 

relevância da relação11: 

 
A demanda por uma linguagem adequada é sem sentido: é a essência de uma 
linguagem, um meio de expressão, expressar uma mera relação [eine bloße 
Relation auszudrücken] ... O conceito de “verdade” é absurdo... Todo o 
domínio do “verdadeiro” “falso” refere-se apenas às relações entre os seres... 
absurdo: não há “essência em si”, as relações, primeiro, constituem seres, 
assim como não pode haver “conhecimento em si” (KSA 13, p. 303). 

 
 

 Diante da carência e impotência à pergunta “por quê?”, Nietzsche 

abandona não apenas o mundo verdadeiro, mas também o mundo falso, da 

aparência – como compreendido na metafísica – é eliminado: a efetividade do 

vir-a-ser (desprovido de verdade ou falsidade) não possui parâmetros, a doença 

do uno recebe duro golpe e a vida como força já é relação, ou melhor, um modo 

de ser ou aparecer. Nisso reside a compreensão de vida como vontade de poder: 

o fluxo ou vir-a-ser é o efetivo, isto é, um predomínio, uma resultante vetorial ou, 

se quiser, uma hierarquia de mando e obediência, além de assumir a carência 

como condição. Ao final, o único “critério” que Nietzsche concede é a 

“intensificação do sentimento de potência” e, a partir dele, aponta-se para algo 

não-fixo nem estável, sobretudo, como “der Wille zur Macht ist das letzte Factum, 

                                                           
11  A expressão mais relevante dessa vertente que ressalta a diferença e a variação ao invés da 

unidade e da origem é a obra de Jean-Luc Nancy. Com a proposta de uma ontologia do corpo, 

Nancy corrobora a leitura nietzschiana, por exemplo, quando afirma que “Un étant unique est une 

contradiction dans les termes. Un tel étant, en effet, qui serait à lui-même son fondement, son 

origine et son intimité, resterait incapable de l'être, dans tous les sens que l'expression peut 

prendre ici. ‘Être’ n'est pas un état, ni une qualité, mais cette action/passion [...] On pourrait dire: 

pas de position qui ne soit dis-position, et de manière corrélative, en considérant l'apparaître qui 

a lieu de et dans la position, pas de parution qui ne soit comparution”. (NANCY, 1996, p. 30-31, 

grifos do autor). Em outro trecho significativo, ele afirma, em tom que evoca mais uma vez 

Nietzsche, a reflexão em torno do tema da diferença e da relação: “Si le monde n’ ‘a’ pas d’origine 

‘hors de lui’, si le monde est son origine, ou l'origine ‘même’, l’origine du monde est em chaque 

point du monde. Elle est le ‘chaque fois’ de l'être, et son régime est l'être-avec de chaque fois avec 

toutes les fois. L'origine est pour et par le singulier pluriel de toutes les origines possibles. ‘Avec’ 

est la mesure d’une origine-de-monde comme telle, ou encore, d'une origine-de-sens comme telle. 

Être-avec, c’est faire sens mutuellement, et seulement ainsi. Le sens est la mesure entière de 

l’incommensurable ‘avec’. L’ ‘avec’ est la mesure entière de l'incommensurable sens (de l'être). 

(NANCY, 1996, p. 106-107, grifos do autor). 
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zu dem wir hinunterkommen” (KSA 11, p. 661), isto é, como força direcionada a 

algo, ao domínio e, nesse sentido, inevitavelmente, como inter-esse.  

 Ao compreender o conhecimento como algo pragmático – útil à 

sobrevivência da espécie ao dotar a efetividade em contínuo vir-a-ser de alguma 

regularidade e ordem – Nietzsche aposta que a racionalização (ou como queiram, 

vontade de verdade) é a correção, isto é, a criação de um mundo que serve de 

arrimo ou fundamento precário: o pressuposto no qual se dão os processos vitais 

e a tentativa de vingança contra a vida efetiva. Portanto, não há espaço para a 

noção de sujeito ou autoria como algo que causa uma obra, mas apenas forças em 

relações e antagonismos imanentes. De modo sucinto, para Nietzsche, não se 

encontra nenhum sentido além ou aquém, mas apenas interpretações, tal como 

afirma que “Wir stoßen nie auf ‚Thatsachen‘“ (KSA 13, p. 53). Nesse sentido, os 

incontáveis sentidos (contextuais ou pragmáticos), os incontáveis “olhos”, 

tornam-se a condição da vida, aparecem como oposição de vontades de potência 

(KSA 13, p. 371) não há critérios lógicos para determinar preferência por uma 

perspectiva mais próxima da verdade do que outra: por haver várias verdades não 

há a verdade no sentido proposto pela tradição, tendo em vista “o caráter 

interpretativo de todos os acontecimentos [Der interpretative Charakter alles 

Geschehens]. Não há evento [Ereigniß] em si. O que acontece é um grupo de 

fenômenos [eine Gruppe von Erscheinungen] lidos e resumidos por um ser 

interpretativo [ausgelesen und zusammengefaßt von einem interpretirenden 

Wesen]” (KSA 12, p. 38). Essa entidade interpretativa, porém não é outra coisa 

senão algo efetivo, mas diferente da ideia de um autor, de alguma unidade, 

objetividade ou de leis eternas: rejeita-se a epistemologia tradicional (pois não-

finita, não-contextual) ou algum ponto de vista privilegiado (metafísico ou 

transcendental), diante da carência de ser que implica num deflacionamento 

ontológico e destranscendentalização, isto é, o sentido é marcado originalmente 

pela fluidez e finitude do que aparece como antagonismo e relação e não por uma 

estrutura ontológica da coisa em si: 

 
Uma “coisa em si” é tão errada quanto um “sentido em si”, um “significado 
em si”. Não há “fato em si”, mas um significado deve sempre ser colocado 
nele para que possa haver um fato [...] A “essência”, a “essencialidade” [Die 
„Essenz“, die „Wesenheit“] é algo perspectivístico e já pressupõe uma 
multiplicidade [eine Vielheit]. No fundo reside sempre “o que é isso para 
mim?” (para nós, para tudo que vive, etc.). Uma coisa seria designada se 
somente todos os seres tivessem perguntado e respondido “o que é isso?” – 
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postulado, um único ser, com suas próprias relações e perspectivas sobre 
todas as coisas, falta: e a coisa ainda não está “definida” (KSA 12, p. 140).  

 
 

Entretanto, as consequências do niilismo e da vontade de verdade na 

crítica de Nietzsche não são triviais: para ele, se se abandona o paradigma da 

verdade como até então se supunha, restaria apenas a concretude ou efetividade 

destituída de verdade; porém, se proceder dessa forma, ainda prossegue o 

pensamento da verdade (vontade de verdade) que passa a identificar como 

verdadeiro o vir-a-ser: “Interpretação, não explicação. Não existe nenhum fato 

[Es giebt keinen Thatbestand], tudo é fluido e inapreensível, evanescente; o mais 

durável são as nossas opiniões” (KSA 12, p. 100). É precisamente nesse ponto, já 

ressaltado no último tópico, no qual Nietzsche afirma que ao denunciar a verdade, 

eternidade, etc. também se joga fora a inverdade, o erro, pois “nós abolimos 

[abgeschafft] o mundo verdadeiro [die wahre Welt]: qual mundo foi deixado? O 

aparente talvez?... Mas não! Com o mundo verdadeiro, também abolimos o 

aparente [haben wir auch die scheinbare abgeschafft!]”. (KSA 6, p. 81). Assim, o 

código binário verdade-erro torna-se supérfluo, ou ao menos, transformam-se as 

medidas a partir do vir-a-ser, isto é, a verdade passaria a ser a concordância com 

o que é, com a efetividade. Entretanto, se afirmado dessa maneira, logo se 

perceberia uma contradição com o retorno da noção de concordância ou 

adequação, pela porta dos fundos. Ora, contra essa possibilidade, ao rejeitar a 

objetividade, o universal ou a lógica, Nietzsche é consequente ao considerá-los 

apenas mais um modo de ser entre outros que, ao final, afirma o perspectivismo 

ou o ver-através de algo, um inter-esse como condição irredutível da vida em 

multiplicidade de forças e olhos, ao invés de um exclusivo. Na Genealogia da 

moral, ele afirma que: 

 
Há apenas uma visão perspectiva [perspektivisches Sehen], apenas um 
“conhecer” perspectivo [perspektivisches „Erkennen“], e quanto mais afetos 
nós deixamos falar sobre uma coisa, mais olhos, olhos diferentes que 
soubermos usar para essa mesma coisa, mais completo nosso “conceito” 
dessa coisa, nossa “objetividade” (KSA 5, p. 365). 

 
 

Da mesma forma, nos Nachgelassene Fragmente, complementa: 

 
Tarefa: ver as coisas como elas são! Meios: de cem olhos pode vê-las, de 
muitas pessoas! [aus vielen Personen!] Era uma maneira errada de enfatizar 
o impessoal e chamar a visão do próximo de moral. Vendo muitos próximos 
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e muitos olhos [Viele Nächste und vielen Augen] e sem olhar pessoal - isso 
mesmo (KSA 9, p. 466). 

 
 

 Há uma contra-argumentação forte às teses do perspectivismo: tal postura 

seria contraditória, uma vez que ao afirmar que tudo é perspectiva ou 

interpretação, não passaria de mais uma interpretação dentre outras e que, 

portanto, a pretensão de universalidade afirmada seria relativizada por sua 

própria tese, causando uma petitio principii. Assim, ao afirmar que não há 

universal ou que não há verdade, mas apenas particular e antagonismo, o 

perspectivismo implicaria numa contradição em termos. Entretanto, ao contestar 

à afirmação de que não há verdade universal, o contra-argumento de que tal 

afirmação é contraditória, resulta numa afirmação que se pretende verdadeira ao 

afirmar que não há verdade, não provoca efeitos contra-argumentativo nenhum, 

pois além de estar de fora do princípio da contradição, Nietzsche contesta a noção 

tradicional de verdade e, juntamente com ela, também a noção de erro. Se se 

interpreta a partir dos pressupostos da teoria tradicional da verdade como 

adequação tem-se um problema: caso a afirmação nietzschiana seja considerada 

verdadeira, ela mesma perderia sua validade, mas também a refutação que lhe 

impõe a pretensão de universalidade seria posta em questão. Ao final, ocorre um 

curto-circuito sem nem mesmo tocar na pretensão inicial do perspectivismo e 

evidencia-se a necessidade de abandonar a concepção de verdade como algo 

universal ou transcendentalmente válida. Afinal, nesse esquema perspectivístico 

não há como distinguir entre mundo aparente e mundo real, pois fatos existem 

apenas num contexto, num esquema conceitual, num frame determinado. 

Considerá-lo como o único ou o verdadeiro só pode ser justificado a partir da 

estrutura da metafísica ocidental que cabe justamente à Nietzsche denunciar, o 

God’s Eye View. Diante do caráter relacional das interpretações contra o caráter 

em-si dos fatos Nietzsche assevera:  

 
[...] contra o positivismo, que em relação aos fenômenos, insistem em 
afirmar ‘só existem fatos’, eu diria: não, fatos é que não existem, existem 
somente interpretações [Thatsachen giebt es nicht, nur Interpretationen]. 
Nós não podemos verificar nenhum fato ‘em si’: talvez seja mesmo absurdo 
querer algo assim. ‘Tudo é subjetivo’, dizem vocês: mas isto é já uma maneira 
de colocação das coisas [Auslegung], o ‘sujeito’ não é nada de dado, mas algo 
que foi inventado aí, como escondido por trás [sondern etwas Hinzu-
Erdichtetes, Dahinter-Gestecktes] [...] Na medida em que a palavra 
“conhecimento” faz sentido, o mundo é reconhecível: mas pode ser 
interpretado de maneira diferente, não tem sentido por trás, mas inúmeros 
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sentidos “perspectivísticos” [unzählige Sinne „Perspektivismus“] (KSA 12, p. 
315).   
 
 

 Em alguns momentos, a verdade para Nietzsche assume uma origem 

pragmática: ao invés de uma gramática metafísica ou de uma relação de 

adequação-correspondência ou correção-certeza servidoras de uma visão 

substancialista, haveria uma origem pragmática, em todo caso, convencional 

pautados na criação e práticas: 

 
Então, o que é verdade? Um exército móvel de metáforas, metonímias, 
antropomorfismos [ewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, 
Anthropomorphismen], enfim, uma soma de relações humanas que foram 
poética e retoricamente aprimoradas, transmitidas, adornadas e que, depois 
de muito uso, parecem firmes, canônicas e vinculantes para um povo [und 
die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich 
dünken]: as verdades são ilusões, das quais se esquece que elas são 
metáforas, que se tornaram desgastadas e sem sentido [die abgenutzt und 
sinnlich kraftlos geworden sind], moedas que perderam sua imagem e agora 
são consideradas metal (KSA I, p. 880-881). 

 
 

Ao rejeitar o modo de hipostasiação de produzir substâncias, 

permanência, duração, legalidade, normatividade ou identidade e, por 

conseguinte, prescindir de fundamento e verdade (no sentido tradicional), bem 

como a harmonia entre estrutura da linguagem e estrutura da realidade, a 

linguagem para Nietzsche passa a ser compreendida como uso, sem dúvidas 

metafórico, mas sobretudo, para além da sintaxe e da semântica, constituída a 

partir da pragmático, em todo caso, através dos modos de ser dos homens, que se 

remetem aos afetos e inúmeros olhos, através dos quais conhecer não pode ser 

outra coisa senão criar, construir, interpretar. Em outros momentos, Nietzsche 

parece afirmar uma teoria da verdade como metáfora na qual sujeito e objeto 

como agente da ação e aquilo sobre o qual se dá a ação seria meramente a 

designação de uma “mera semiótica”, isto é, não designa nada na realidade como 

algo substancial ou necessário, pelo contrário, “nossas necessidades 

[Bedürfnisse] são aquelas que interpretam o mundo: nossos impulsos e seus prós 

e contras. Cada instinto é um tipo de reitor governante, cada um tem sua 

perspectiva, que ele quer impor como norma em todos os outros impulsos” (KSA 

12, p. 315). Ou ainda: 
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Se o nosso “eu” é o único ser pelo qual podemos fazer ou entender tudo: 
muito bom, então a dúvida é muito importante, se não há uma ilusão de 
perspectiva aqui - a aparente unidade [die scheinbare Einheit] [...] O guia do 
corpo revel uma enorme multiplicidade [Am Leitfaden des Leibes zeigt sich 
eine ungeheure Vielfachheit], e é metodologicamente permissível usar o 
fenômeno mais rico e mais fácil de estudar como um guia para a 
compreensão dos mais pobres (KSA 12, p.106). 
 
 

 Assim, seriam meras ficções ou que não correspondem a mundos em si 

nem sustentam um sujeito, substância, eu, unidade, causa, efeito, finalidade, 

identidade, mas funcionam como invenções sagradas em prol da redução violenta 

à ordem contra a vida. A questão é o esquecimento desta origem convencional, 

pragmática, histórica e contingente da linguagem que provoca a crença ingênua 

na harmonia pré-estabelecida entre palavra e coisa, estrutura da proposição e 

estrutura do mundo; na fé cândida de que ao enunciar algo lógico se atinge a 

essência das coisas. Nesse sentido, as noções do fundacionismo, do realismo 

metafísico, o essencialismo ou correspondencialismo mostra-se como mais uma 

perspectiva, sem sujeito, sem verdade e justifica-se a urgência do corpo com lugar 

da filosofia. 
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3. Rawls e a questão da Desobediência Civil 
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Considerações iniciais 

 

 A filosofia rawlsiana, denominada ‘justiça como equidade’, visa a resolução 

das questões sobre desigualdades que ocorrem nos sistemas democráticos. Para 

tanto, Rawls elege a justiça como princípio norteador na construção da sua obra. 

No entanto, como a teoria rawlsiana leva em consideração um tipo de sociedade 

quase justa, há de se pressupor conflitos, por essa razão pode-se vislumbrar a 

questão da desobediência civil.   

 Em se tratando de tal tema, Rawls, em seu artigo intitulado A Justificação 

da Desobediência Civil, 1969, como o próprio título sugere, inicia a sua 

abordagem sobre tal questão a qual vai ser ampliada em seus livros posteriores. 

Rawls refinou e expandiu tal assunto em sua obra Uma Teoria da Justiça, 1971. 

No entanto, os fundamentos permaneceram os mesmos do seu artigo de 1969.  

Nas duas obras acima citadas, a teoria da desobediência civil é, diretamente, 

relacionada com a teoria geral da justiça rawlsiana que envolve, apenas, as 

sociedades bem ordenadas e quase justas, isto é, aquelas democracias 

constitucionais cuja base institucional regida por princípios justos de justiça. É 

conveniente lembrar que tais sociedades ainda contêm algumas injustiças graves. 

Contudo, o dever natural da justiça exige que cumpramos as leis que se aplicam 

a nós em uma constituição política. Sendo assim, a obediência legal às leis é 

exigida mesmo que as leis  sejam injustas: 

 
So the central question of Rawls’s theory of civil disobedience becomes: 
When does injustice in a near-just constitutional regime establish a right of 
(and, further, a justification for) disobedience to unjust law? Rawls’s answer 
is that one has a right to disobey unjust law in a near-just state only when 
one’s disobedience is civil – where disobedience takes the form of non-
violent, political, conscientious protest, done openly and addressed to the 
majority’s sense of justice – and only where the injustice in question is clear 
and substantial, where normal legal appeals have already been made in good 
faith, and where disobedience will not lead to a breakdown in respect for law. 
Disobedience so characterized is principled (not merely selfinterested) and 
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political (and so a possible part of, rather than antithetical to, ordinary 
political processes).12 
 
 

 Nessa perspectiva, Rawls afirma que alguém tem o direito de desobedecer 

a lei injusta, somente, quando a desobediência é civil, não egoísta, não violenta, 

política, baseada no senso de justiça da maioria.  ocorrendo quando a injustiça é 

clara e substancial. Dessa forma, pode-se afirmar que quando os apelos  dirigidos 

à maioria  foram feitos de boa-fé e, mesmo assim, fracassaram, os meios legais 

para corrigir a situação se mostraram inúteis , as tentativas de provocar a 

revogação das leis injustas foram ignoradas e os protestos feitos legalmente não 

obtiveram nenhum êxito, a desobediencia civil é o último recurso quando  tem-se 

a certeza  de que ela é necessária.  

 Assim, Rawls no artigo The Justification of Civil Desobedience, embora, 

no desenvolvimento de sua teoria, mantenha um núcleo central, que é a temática 

da justiça, em Uma Teoria da Justiça, Rawls expande o tema referido com a 

questão da eleição de princípios de justiça por meio do procedimentalismo puro, 

isto é, da Posição Original.      

 Posteriormente, com o tema da desobediência civil, Rawls procura corrigir 

inconsistências de Uma Teoria da Justiça, culminando com a publicação de O 

Liberalismo Político (1993), no qual, dentre outras coisas, é feita uma restrição 

teórica à esfera política. 

 Em O Liberalismo Político, Rawls  não abandonou inteiramente a temática 

anterior segundo a qual diz que a democracia surge quando a igualdade  é 

aplicada à política. No entanto: 

 
La desobediencia propuesta en la primera parte, en la Teoría de la Justicia, 
(...) en Liberalismo Político, toma un cauce diferente, ya que al ser una 
cuestión política que busca el pluralismo, entonces necesita tener una base 
pública de justificación. Aquí es donde tiene su injerencia la razón pública.13 

        
 

I O dever de obedecer a uma lei injusta 

 

Para entendermos a questão da desobediência civil, na teoria rawlsiana, 

                                                           
12  SIMMONS, 2010, p. 117. 
13 GONZÁLEZ, 2006, p. 25. 
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devemos saber que ela ocorre, somente, quando há necessidade para tal fato, 

porquanto no artigo The Justification of  Civil Desobedience  e no livro Uma 

Teoria da Justiça, Rawls afirma que devemos obedecer leis injustas quando elas 

estao contidas em uma constituição justa, porquanto todos os cidadaõs tem um 

dever com a justiça. “ A verdadeira questão está em saber em que circunstancias 

e em que medida somos obrigados a obedecer a ordenações injustas.’ (RAWLS, 

2002). No entanto, a injustiça de uma lei não justifica o fato de não obedecê-la, 

assim como a validade jurídica da legislação não se relaciona com a sua 

manutenção. Nesse caso, as leis injustas não devem exceder os limites da 

injustiça.” Nosso dever natural de apoiar instituiçoes justas nos obriga a acatar 

leis e políticas injustas, ou pelo menos a não lhes fazer oposição usando meios 

ilegais, desde que eles não ultrapassem certos limites de injustiça”. (RAWLS, 

2002).            

Nessa perspectiva, deve-se respeitar a regra da maioria, isso significa que 

o dever de obedecer a leis injustas relaciona-se ao fato  do dever de  apoiar e 

aceitar uma constituição justa. E Rawls pergunta; “ como é possível que, estando 

em liberdade e ainda sem vínculos, possamos racionalmente aceitar um 

procedimento capaz de decidir contra a nossa opinião e de fazer valer a dos 

outros?” (RAWLS, 2002). Ele responde afirmando que, se alguém adota a regra 

da maioria, aquela que é a mais viável para realizar objetivos anteriormente 

definidos pelos princípios de justiça,   assume, assim, os riscos das consequências, 

inclusive dos seus defeitos, porquanto é assim que se tem a possibilidade de 

gerenciar um regime democrático. No entanto, “ quando adotam o princípio da 

maioria, as partes  aceitam tolerar leis injustas apenas em certas condições 

levando em consideração o dever natural de civilidade.” (RAWLS, 2002). 

Entretanto, em situação de minorias que sofrem injustiças é algo complexo, 

porque não se deve aceitar a negação das liberdades básicas.  

 

II A questão da liberdade 

        

As liberdades básicas são prioritárias e alicerçadas na concepção de 

pessoas livres e iguais. São elas: a) de pensamento e consciência; b) políticas e de 

associação; c) de integridade da pessoa; d) e aquelas protegidas pelo estado de 
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direito. Elas têm um valor absoluto. Não há prioridade para qualquer forma de 

liberdade, isto é, elas, somente, podem ser limitadas ou negadas com o objetivo 

de “ salvaguardar uma ou várias das outras liberdades básicas , e formais e jamais 

em nome do bem público ou de valores perfeccionistas”. (RAWLS, 2000). Isso é 

relevante para explicar o que é liberdade.  

Para tanto, Rawls afirma que a justiça como equidade considera que a 

liberdade dos antigos tem menos valor intrínseco que a liberdade dos modernos. 

Então, em uma sociedade moderna, a política não é o centro de tudo e as 

liberdades políticas são consideradas básicas sendo meios institucionais 

essenciais para proteger outras liberdades. 

Rawls, então, assegura que vai tentar ignorar as discussões sobre o 

significado da liberdade como, também, dos conflitos entre os proponentes da 

liberdade negativa e os da positiva, pois, para ele, a liberdade de pensamento e a 

liberdade de consciência, a liberdade individual e as liberdades civis não 

deveriam ser sacrificadas em nome da liberdade política. 

Dessa forma, embora seja de real importância o engajamento dos cidadãos 

na vida política, isso deve ser feito mediante uma escolha deles próprios. Porém, 

as reivindicações dos indivíduos não podem ter prioridade em relação aos 

princípios de justiça nem da liberdade que eles garantem. Com isso, o que Rawls 

afirma é uma conjugação entre liberdade e igualdade, pois a justiça como 

equidade não aceita nenhum acordo que viole as liberdades básicas, assegurando, 

então, que há um direito natural à liberdade. 

Em Rawls, há uma igualdade democrática na diferença e o que deve ser 

igual é a realização de um projeto de vida racional considerando, para isso, a 

liberdade. Nesse sentido, os princípios de justiça seguem uma ordem 

lexicográfica, onde as liberdades básicas têm prioridades sobre o princípio da 

diferença. Assim sendo, Rawls protege a autonomia individual e a defesa das 

liberdades deve ser à base de toda justiça. Ele afirma: “Meu objetivo foi o de 

mostrar não apenas os princípios de justiça combinam com os nossos juízos 

ponderados, mas também que fornecem os argumentos mais fortes em defesa da 

liberdade”. (RAWLS, 2002). Em outras palavras, Rawls, assim, afirma a 

prioridade da liberdade. Ela deve  tem precedência  e, somente, pode ser limitada 

por outra liberdade. No entanto; “ pode haver a necessidade de se abdicar de parte 

dessas liberdades, quando isso for exigido para transformar uma sociedade 



Elnora Gondim| 57 

 

 

menos privilegiada numa outra na qual as liberdades básicas possam ser 

desfrutadas plenamente" (RAWLS, 2002).         

 

III Deveres naturais 

 

      Na teoria rawlsiana há direito natural à liberdade e à justiça. Em Uma Teoria 

da Justiça, tendo rejeitado o fair play, Rawls argumenta pela exigência moral de 

obedecer à lei com base nos deveres naturais da justiça. 

 
In his 1964 paper, "Legal Obligation and the Duty of Fair Play," Rawls argued 
for a view of political obligation rooted in the principle of fairness (or "fair 
play"). Along with H. L.A. Hart's "Are There Any Natural Rights?" this paper 
was influential in calling attention to a fairness theory's possibilities. 
However, in Theory of Justice, Rawls argues that the principle cannot 
account for the obligations of most citizens. In order for people to incur 
obligations to some cooperative scheme under the principle of fairness, they 
must accept benefits it provides. Because central benefits of government are 
public goods and so not "accepted" by recipients, the principle cannot 
account for their political obligations.14 

     
 

Assim sendo, para Rawls, os deveres naturais, ao contrário das obrigações, 

não têm uma relação com ações voluntárias. Deveres naturais são relacionados à 

todos os indivíduos; exemplos deles: "o dever de ajudar o próximo  quando ele 

está necessitando ou correndo perigo, contanto que possamos  fazer isso sem 

perda ou risco excessivo para nós mesmos; o dever de não lesar alguém ou agredir 

o próximo, e o dever de não causar sofrimento desnecessário. (RAWLS, 2002). 

Na justiça como equidade o dever natural fundamental é o dever da justiça.] 

Quanto às obrigações, todas elas se originam do princípio da equidade. Tal 

princípio diz: 

Uma pessoa tem a obrigação de fazer a sua parte, especificada pelas 
regras de uma instituição, desde que tenha aceitado o sistema de 
benefícios ou se tenha beneficiado das oportunidades que a 
instituição oferece para a promoção de seus interesses, supondo-se 
que essa instituição seja justa ou equitativa, isto é satisfaça os dois 
princípios de justiça.15 

 
 

Nessa perspectiva, o princípio da equidade tem duas características; a) 

                                                           
14 GONZÁLEZ, 2006, p. 252. 
15 RAWLS, 2002, p. 380 
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tem-se que ter obrigações; b) a instituição tem que ser justa, pois instituições 

injustas não geram nenhum tipo de obrigação. Portanto, há uma diferença entre 

direitos naturais e obrigações. “O termo obrigação será reservado, portanto, para 

exigências morais que derivam do princípio de equidade, enquanto outras 

exigências são denominadas deveres naturais”. (RAWLS, 2002). 

IV A questão da cooperação equitativa 

 

Segundo Rawls, o dever natural relaciona-se ao apoio e a promoção de 

instituições justas. Portanto, na posição original, deve-se suprir as exigências 

para que se alcance a cooperação social. O conceito de cooperação equitativa, que 

exige a tolerância, é um elemento-chave para uma adequada compreensão da 

teoria rawlsiana. No entanto, por que enfatizar a questão tolerância relacionada 

à justiça como equidade?  

 
Segundo Rawls, a exigência da defesa das liberdades fundamentais dos 
indivíduos a que o liberalismo se consagrou, implicando a coexistência de 
uma pluralidade de doutrinas compreensivas, implica que a coesão da 
sociedade política seja assegurada por outro fator que não a partilha de uma 
mesma doutrina compreensiva.16 
 
 

Por conseguinte, a liberdade é um tema recorrente na filosofia rawlsiana 

que tem como correlação o justo equilíbrio diante do consenso nas sociedades 

plurais. Tal aspecto, na teoria de Rawls, tem como preocupação a coexistência 

entre pluralidade de doutrinas compreensivas. Nessa perspectiva, para que se 

tenha tolerância, a teoria rawlsiana remete aos conceitos de racional e de razoável 

enfatizados na justiça como equidade. Logo, é necessário explicitar o conceito de 

racional para compreender a concepção do razoável.  

Ressaltamos que a ideia do racional e a concepção do razoável operam 

juntas quanto à estruturação da posição original. Na ideia de cooperação 

equitativa, o razoável e o racional são noções complementares. Ambos são 

elementos dessa ideia fundamental, e cada um deles conecta-se com uma 

faculdade moral distinta – respectivamente, com a capacidade de ter um senso 

de justiça e com a capacidade de ter uma concepção do bem. Ambos trabalham 

em conjunto para especificar a ideia de termos equitativos de cooperação.  

                                                           
16 FRANCO DE SÁ, 2008, p. 7. 
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No entanto, nem sempre a concepção do razoável se fez presente nas obras 

de Rawls. Como exemplo, o filósofo de Harvard corrige um comentário feito por 

ele no escrito Uma Teoria da Justiça, no qual asseverava que a teoria da justiça 

é parte da teoria da escolha racional (RAWLS, 2002). Em O Liberalismo Político, 

Rawls se esforça em desfazer a imprecisão de Uma Teoria da Justiça e afirma que 

é um equívoco considerar a justiça como equidade como uma teoria da escolha 

racional de onde os princípios de justiça derivar-se-iam. Contrariamente a isso, 

os princípios de justiça integram uma concepção política de justiça onde o 

razoável tem prioridade em relação ao racional. Seriam esses princípios de justiça 

que regulariam as instituições básicas de uma sociedade.  

Assim, Rawls não considera os interesses individuais como a única 

motivação politicamente pertinente. Em O Liberalismo Político, Rawls faz a 

pergunta sobre o que distingue o razoável do racional e começa a explicação 

mostrando como no dia a dia isso é visto imediatamente e exemplifica: “Dizemos: 

sua proposta era perfeitamente racional, dadas suas condições privilegiadas de 

barganha, mas, apesar disso, não tinha nada de razoável, chegava a ser ultrajante” 

(RAWLS, 2000). Mediante o exemplo, Rawls atribui ao razoável um sentido 

restrito e o associa às disposições: 1. propor e sujeitar-se a termos equitativos de 

cooperação; 2. reconhecer os limites do juízo, aceitando, assim, suas 

consequências.  

Nesse sentido, o termo razoável significa, em ampla medida, que as 

pessoas, embora não movidas por um bem comum, desejam um mundo em que 

todos cooperem com todos, em uma reciprocidade na qual cada pessoa se 

beneficie juntamente com as outras. Em contrapartida, quando elas não se 

propõem a obedecer a princípios ou critérios relacionados nos termos da 

cooperação equitativa, nem a sugeri-los, não podem ser consideradas razoáveis.  

Em Rawls, o razoável difere da ideia de racional, dado que este se aplica a 

um agente único dotado das capacidades de julgamento e de deliberação, ao 

buscar seus interesses, seja ele um indivíduo, seja uma pessoa jurídica. Os agentes 

racionais não têm uma forma de sensibilidade moral subjacente em relação ao 

desejo de se engajar na concepção equitativa. Assim sendo, a teoria rawlsiana, em 

virtude de enfatizar os direitos individuais, contudo, não desmerece aquilo que é 

próprio do coletivo. É nessa perspectiva que a concepção de liberdade deve ser 

admitida. 
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 Em outras palavras, Rawls acredita ser a liberdade algo irrenunciável, no 

entanto, faz-se necessário conceber formas de cooperação para um bom convívio, 

em que as preferências de determinados grupos sociais, embora consideradas, 

não sejam universalizadas como axiomas. É nesse ponto que se pode encontrar o 

aspecto da tolerância como uma melhor forma de compatibilizar as diferenças. É 

na invocação do respeito pelo múltiplo que cidadãos agem com razoabilidade, 

mesmo levando consigo suas concepções do bem.  

Rawls vê no contrato um acordo entre pessoas razoáveis que, embora 

divergentes em muitos assuntos, podem conviver pacificamente. Portanto, o que 

ele propõe é uma forma razoável de consenso sobre questões polêmicas, ou seja, 

mesmo quando os cidadãos partilham de concepções iguais ou se diferenciam 

quanto a elas, o respeito mútuo e a boa convivência devem ser acentuados.  

Nesse sentido, questiona-se: seria possível encontrar valores comuns que 

confiram sentido à existência humana e que permitiriam a construção de uma 

comunidade ética de âmbito universal? Acredita-se que conviver com a 

diversidade é ter determinada postura referente às ações, ou seja, é pautar a ética 

em valores que possam ser universalizados, o que significa, em grande medida: 1. 

agir com razoabilidade; 2. ter tolerância; 3. respeitar as diferenças. No entanto, 

tal postura não enfatiza, em decorrência da diversidade, um relativismo nem um 

atomismo ético. Ao contrário, antes de qualquer coisa, o que se propõe aqui é uma 

universabilidade quanto às posturas de um convívio pacífico, tolerante, justo e 

harmônico entre as mais diversas formas de crenças.  

 

V Justificação da desobediência civil  

 

Se a teoria rawlsiana enfatiza a tolerância e a cooperação equitativa para 

se chegar a um acordo, como ela admite a desobediência civil? Para tanto, Rawls 

escreve o artigo de 1969, intitulado A Justificação da Desobediência Civil e inicia 

afirmando que vai discutir os fundamentos da desobediência civil em uma 

democracia constitucional. Por esse ângulo, ele vai limitar tal tema às condições 

sob as quais a desobediência civil se opõe à autoridade democrática estabelecida 

legalmente.  

 Nessa perspectiva, a desobediência civil é justificada, em um regime 
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democrático, como uma ação política que aborda o senso de justiça da maioria. É 

conveniente ressaltar que a injustiça de uma lei não é suficiente para não cumpri-

la, assim como a validade legal da legislação é sempre suficiente para exigir a sua 

obediência. No entanto, o processo constitucional é um caso de justiça 

procedimental imperfeita. Aqui convém lembrar que, para Rawls, há três tipos de 

procedimentalismo, são eles: 1) o perfeito; 2) o imperfeito e 3) o puro. No caso do 

procedimentalismo perfeito, Rawls exemplifica da seguinte forma: 

 
Um certo número de homens deve dividir um bolo (...) a solução óbvia é fazer 
com que um homem divida o bolo e receba o último pedaço, sendo os outros 
permitido que peguem os seus pedaços antes dele. Ele dividirá o bolo em 
partes iguais, já que desse modo pode assegurar para si a maior parte 
possível.17  
 
 

Com base nesse exemplo, constata-se que Rawls mostra as duas 

características da justiça procedimental perfeita, são elas: um critério 

independente para uma divisão justa que ocorre antes do processo acontecer e 

“um procedimento que com certeza trará o resultado desejado.” (RAWLS, 2002). 

Assim, em tal procedimento existe um standard independente que subsidie a 

decisão de um resultado justo.  Para tanto, Rawls assinala que “o essencial é que 

haja um padrão independente para decidir qual resultado é justo e um 

procedimento que com certeza conduzirá a ele” (RAWLS,2002). Tal 

procedimento é “bastante raro, para não dizer impossível, em casos de interesses 

muito mais concretos” (RAWLS, 2002).  

O procedimentalismo imperfeito, por sua vez, é exemplificado, por Rawls, 

com o julgamento do processo criminal. Em outras palavras, “o resultado 

desejado é que o réu seja declarado culpado se, e somente se, ele cometeu o crime 

de que é acusado” (RAWLS, 2002). Nessa perspectiva, o procedimento para o 

julgamento criminal vai em busca e estabelece a verdade de tal fato. No entanto, 

isso parece impossível, porquanto as regras, por si só, não determinam que os 

resultados sejam corretos. Portanto, “um homem inocente pode ser considerado 

culpado, um homem culpado pode ser libertado” (RAWLS, 2002). Daí, a 

conclusão é de que “a marca característica da justiça procedimental imperfeita é 

que, embora haja um critério independente para produzir o resultado correto, 

não há processo factível que com certeza leve a ele” (RAWLS, 2002). 

                                                           
17 RAWLS, 2002, p. 91. 
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Em contraste com a justiça procedimental imperfeita, a justiça 

procedimental pura “se verifica quando não há critério independente para o 

resultado correto: em vez disso, existe um procedimento correto ou justo, 

qualquer que seja ele, contanto que o procedimento tenha sido corretamente 

aplicado” (RAWLS, 2002).  

No artigo de 1969, intitulado A Justificação da Desobediência Civil, Rawls 

afirma ser o processo constitucional um caso de justiça procedimental imperfeita, 

porquanto não existe um procedimento político que garanta que a legislação 

promulgada conduz ao resultado certo mesmo que tenhamos um padrão para 

legislação justa.  

 Portanto, “And if in his judgment the enactments of the majority exceed 

certain bounds of injustice, the citizen may consider civil desobedience” (RAWLS, 

1969). E Rawls complementa o argumento afirmando que a desobediência civil é 

um ato político no sentido de que ela é um ato justificado por princípios morais 

os quais definem uma concepção de sociedade civil e de bens públicos. Isso ocorre 

quando as condições da cooperação social não estão sendo honradas.  

A desobediência civil é “public and nonviolent (...) it is done in a situation 

where arrest and punishment are expected and accepted without resistance”. 

(RAWLS, 1969). A natureza da não violência da desobediência civil refere-se ao 

fato de que ela se destina a abordar o sentido de justiça da maioria e, como tal, 

ela é forma de discurso, uma expressão da convicção. Assim, o envolvimento em 

atos violentos que possa ferir é incompatível com a desobediência civil.  

No entanto, a desobediência civil não pode ser entendida  como princípios 

pacifistas ou religiosos. Ela é um apelo às bases morais da vida pública. Para 

tanto, Rawls justifica a desobediência civil da seguinte forma: 

A) quando as políticas da maioria  foram consideradas de boa fé, no 

entanto são rejeitadas e os meios de reparação foram tentados, quando as partes 

políticas são indiferentes à minoria e as tentativas de revogar as leis protestadas 

são recebidas com mais repressão, porque as instituições legais estão no controle 

da maioria, nesse caso, a desobediência civil deve ser reconhecida. Portanto, deve 

ser, geralmente, adotada como um último recurso levando em consideração que 

o processo democrático falhou.   

B) a desobediência civil é uma ação política que se refere ao senso de 

justiça da maioria, isso normalmente deveria  ser limitado a uma substancial  
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violação da justiça e, de preferência, para aquelas que, se corrigidas, 

estabelecerão uma base para acabar com as injustiças remanescentes. Nessa 

perspectiva, restringe-se a desobediência civil á violação do  princípio da igual 

liberdade e para obstáculos que contrariam o  princípio da diferença; 

C) a desobediência civil será restrita aqueles casos 

onde o discordante está disposto a afirmar que todos os outros, igualmente 

sujeitos ao mesmo grau de injustiça, têm o direito de protestar de forma 

semelhante. Do ponto de vista da obrigação da teoria política, o exercício do 

direito deve ser racional e razoável designado para fazer avançar os objetivos do 

protesto; 

D) quando as pessoas manifestam sua inconformidade; 

E) quando há uma relação entre os princípios de justiça, os bens 

primários e a desobediência civil;  

F) quando as leis não atendem aos princípios de igual liberdade; 

G) se as leis não beneficiam os menos favorecidos. 

 

Assim, para Rawls, em Uma Teoria da Justiça, numa sociedade quase 

justa, a desobediência civil é justificada, porquanto a maioria mostra que os 

princípios de justiça, os quais regem a cooperação entre pessoas livres e iguais, 

não foram respeitados. No O Liberalismo Político, por sua vez, Rawls permite que 

as considerações decorrentes das perspectivas morais abrangentes das pessoas 

possam apresentar-se na esfera pública desde que, no devido tempo, as pessoas 

considerem razões públicas fundamentadas por uma concepção política razoável 

de justiça.  

 

VI Razão pública 

 

 Para corroborar o acima exposto referente às razões públicas que 

fundamentam uma concepção política de justiça, Rawls afirma:  

 
A razão pública é a forma de argumentação apropriada para cidadãos iguais 
que, como um corpo coletivo, impõem normas uns aos outros (...) diretrizes 
comuns de discussão e de métodos de argumentação tornam a razão pública, 
ao passo que a liberdade de expressão e de pensamento (...) torna essa razão 
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livre (...) a razão não-pública é a razão apropriada para indivíduos e 
associações no interior da sociedade.18 

 

Também, deve-se ressaltar que, embora as doutrinas abrangentes sejam 

diferentes, se elas são razoáveis, os cidadãos devem compartilhar das razões 

públicas dadas em virtude da concepção política, pois a ideia do politicamente 

razoável é um aspecto relevante para os propósitos da razão pública em relação 

às questões políticas básicas que especificam os direitos, as liberdades e 

oportunidades dos cidadãos na estrutura básica da sociedade.  

Portanto, a razão política, quando publicamente compartilhada por todos 

os cidadãos de uma sociedade democrática liberal, é um sistema equitativo de 

cooperação, onde as liberdades políticas e as de pensamento são iguais para todos 

por meio do exercício pleno e eficaz do senso de justiça, tornando, assim, possível 

o livre uso da razão pública.  

Por conseguinte, a razão pública é uma forma de justificação pública que 

não faz apelo para nenhuma ideia transcendente, nenhum conceito além do que 

pode ser racional ou razoável e consensualmente aceito por cidadãos livres e 

iguais. Sendo assim, a justificação rawlsiana é do tipo que articula o aspecto da 

liberdade com a publicidade da razão política, levando em consideração a 

realidade efetiva da existência histórica. Dessa forma, a ideia de justificação 

pública vem relacionada com a ideia de sociedade bem-ordenada.  

Nessa perspectiva, Rawls vai se preocupar com a maneira segundo a qual 

a razão pública relaciona-se com os elementos constitucionais essenciais e as 

questões de justiça básica, onde a sociedade bem-ordenada é regida por uma 

concepção de justiça publicamente reconhecida. Isso significa justificação 

pública, ou seja, expressa que todos aceitam os mesmos princípios de justiça, 

justificam uns para os outros seus juízos políticos, onde cada um coopera política 

e socialmente com os outros tendo como referência o que é justo.  

A justificação pública ocorre quando juízos sobre questões políticas 

entram em conflito. Nesse sentido, justificar é convencer uns aos outros por meio 

da razão pública:  

 
Por meio de raciocínios e inferências condizentes com questões políticas 
fundamentais, e recorrer a crenças, motivos e valores políticos que é razoável 
que os outros aceitem [...] A justificação pública origina-se de um consenso 

                                                           
18 RAWLS, 2000, p. 261. 
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de premissas comuns que todas as partes em desacordo, consideradas livres 
e iguais e plenamente capazes de razão, podem endossar. 19 

 
 

No entanto, aqui convém ressaltar que a justificação pública não se 

relaciona com nenhum argumento alicerçado em premissas dadas nem em 

axiomas. Um argumento válido é insuficiente para a justificação pública, até 

mesmo quando ele ajuda a estabelecer relações e sistematiza ideias, porquanto 

quando as premissas e conclusões são bem ponderadas e não são aceitas, o 

argumento, embora válido, não basta, pois na justiça como equidade, ele tem que 

ser aceito, em equilíbrio reflexivo, levando em consideração às convicções bem 

ponderadas de todos e Rawls afirma: 

 
Um dos objetivos da justificação pública é certamente o de preservar as 
condições de uma cooperação social efetiva e democrática alicerçadas no 
respeito mútuo entre cidadãos livres e iguais. Tal justificação depende de um 
acordo de juízos.20 

 
Portanto, a concepção política, alcançada através de consenso sobreposto, 

não é utilizada em Uma Teoria da Justiça. Ela é uma condição que distingue a 

justificação pública de um mero acordo, onde uma base pública de justificação 

apela para uma razão pública e para cidadãos livres e iguais. Assim: 

 
la desobediencia civil rawlsiana de la Teoría de la Justicia, muestra 
pretensiones antiautoritarias en función del mantenimiento de un orden 
justo, y cuyo gestor se ubica en la sociedad civil, en la cual se comparten 
valores tales como la justicia, el respeto mutuo, un sentido de dignidad y el 
respeto a la libertad y la diversidad. En Liberalismo Político, Rawls añade el 
pluralismo y la aceptación de posturas distintas, obligando así a la presencia 
de la tolerancia y la razón pública que se adecua a un régimen constitucional. 
Tal concepto de razón pública, como ya adelantamos antes, es condición en 
el tema de la sociedad civil y, sobre todo, en el de la desobediencia civil.21 

        
Assim, em Uma Teoria da Justiça, a desobediência civil busca gerar 

princípios justos de justiça que conduzem às instituições sociais e à constituição. 

Esses são eleitos em uma posição original, por meio do Véu de Ignorância.  

 
Entonces, en la primera etapa de Rawls, la desobediencia civil es un acto 
justificado por los principios de justicia que regulan la Constitución. Así, 
Rawls sostiene que ésta se puede dar únicamente en un estado justo que 
requiere de un régimen democrático regulado desde los principios que 
resultan ser morales-políticos. El filósofo estadounidense señala que estos 

                                                           
19 RAWLS, 2003, p. 38. 
20 RAWLS, 2003, p. 38. 
21 GONZÁLEZ, 2006, p. 45 
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principios, en ocasiones, pueden ser objetados por un conflicto de deberes, 
en aras de defender las propias libertades y de oponerse a la injusticia de 
manera justificada.22 

 

Diferentemente de Uma Teoria da Justiça, em O Liberalismo Político e na 

Justiça como Equidade: uma reformulação, a ênfase da teoria rawlsiana muda e 

o que garante o consenso em relação aos conflitos reside na ideia de equilíbrio 

reflexivo por meio de uma razão pública.  

 

Considerações finais 

 

A abordagem de Rawls, frente à questão da desobediência civil, tem um 

desenvolvimento no percurso de suas obras. Em seu artigo de 1969, Rawls define 

uma concepção limitada do que é a desobediência civil e como ela pode ser 

justificada. A teoria, vista em tal escrito, aplica-se apenas à autoridade 

democrática legalmente estabelecida.  No entanto, entre Uma Teoria da Justiça 

e o artigo citado anteriormente há pontos de convergências, são eles:  a 

desobediência civil relaciona-se às situações muito específicas. Em outras 

palavras, ela ocorre em uma sociedade quase justa, bem ordenada, em um estado 

democrático, onde os cidadãos aceitam uma determinada constituição.  

No entanto, em Uma Teoria da Justiça, Rawls desvia o foco da 

desobediência civil  como um ato justificado por princípios morais, visto no artigo 

de 1969, para  a questão da eleição dos princípios de justiça, embora, ainda igual 

ao texto The Justification of  Civil Desobedience, afiance que devemos obedecer 

leis injustas quando elas estao contidas em uma constituição justa, porquanto 

todos os cidadaõs tem um dever natural com a justiça. Melhor dizendo, o dever 

natural de apoiar instituiçoes justas nos leva a acatar leis e políticas injustas. 

Contudo, Rawls reitera a prioridade da liberdade. Ela deve  tem precedência  e, 

somente, pode ser limitada por outra liberdade.É conveniente ressaltar que, na 

justiça como equidade, o dever natural fundamental é o dever da justiça. Assim, 

embora temos o dever de seguir leis injustas, somos, também, livres e iguais para 

não acatá-las no momento em que a nossa liberdade e igualdade são sacrificadas.  

                                                           
22 GONZÁLEZ, 2006, p. 40. 
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Em O Liberalismo Político, por sua vez, a ênfase dada é referente ao pluralismo e 

a razão pública. Esta é uma forma de justificação pública que não faz apelo para 

nenhuma ideia transcendente, nenhum conceito além do que pode ser racional 

ou razoável, tolerante e consensualmente aceito por cidadãos livres e iguais. 

Sendo assim, a justificação da desobediência civil rawlsiana é do tipo que articula 

o aspecto da liberdade com a publicidade da razão política. Isso significa 

justificação pública, ou seja, expressa que todos aceitam os mesmos princípios de 

justiça, justificam uns para os outros seus juízos políticos, onde cada um coopera 

política e socialmente com os outros tendo como referência o que é justo. A 

justificação pública ocorre quando juízos sobre questões políticas entram em 

conflito. Para tanto, no O Liberalismo Político, Rawls acrescenta a questão do 

pluralismo e a aceitação de posições diferentes por meio da tolerância, do 

equilíbrio reflexivo, da razão pública e do consenso sobreposto.  

Assim sendo, a razão pública, o pluralismo razoável, o equilíbrio reflexivo,  

consenso sobreposto e a diversidade doutrinária são valorizados. Quanto ao 

consenso sobreposto, sendo ele um aspecto transcendental, não pode ser 

considerado, meramente, como um modus vivendi, isto é, não é um 

acordo temporário no qual as partes em litígio estabelecem entre si uma situação 

suportável.  No consenso sobreposto, as partes, mesmo tendo dissonância entre 

si com diferentes doutrinas abrangentes, por meio da razoabilidade, chegam a um 

acordo. O pluralismo é inevitável, por essa razão há uma exigência do exercício 

da razão prática, por meio do equilíbrio reflexivo, para resolver conflitos 

existentes nas sociedades democráticas. Tais ideias formam tanto as condições 

para a desobediência civil como, também, a superação da mesma. 
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 Segundo Pascal Engel "o interesse dos filósofos pelo cérebro e o sistema 

nervoso não é recente". (ENGEL, 2011, p. 524). Mas ele diz que este interesse foi 

bastante ampliado com os avanços e descobertas sobre o cérebro humano. O 

próprio Engel no mesmo texto diz que "... foi apenas durante a segunda metade 

do século XX com os trabalhos de Flourens (1764-1867), Broca (1824-1880), 

Wernick (1848-1905) Helmoltz (1821-1894) e, sobretudo, Ramón y Cajal (1852-

1934), o primeiro a descrever a organização cerebral e as conexões neuronais, que 

o cérebro se tornou um objeto filosófico e o lugar privilegiado do estudo das 

relações do corpo e do espírito". (ENGEL, 2011, p. 524). 

 Um dos mais importantes filósofo do século XX, Karl Popper se preocupou 

com a questão o cérebro humano. Duas de suas principais obras trataram da 

discussão do cérebro humano. Elas são intituladas "O Eu e o Seu Cérebro" e "O 

Cérebro e o Pensamento". Estas duas obras foram escritas em parceria com John 

Eccles. Este é um neurofisiologista ganhador de um prêmio Nobel de medicina. 

Isto mostra a preocupação de Popper em fazer sua reflexão filosófica aliada com 

os trabalhos e avanços das neurociências. 

 Os avanços na área do cérebro humano geram problemas e interesses em 

diversos campos do conhecimento humano. Medicina, psicologia, inteligência 

artificial, filosofia e outras. Este texto tem objetivo de discutir a abordagem da 

reflexão que Karl Popper faz sobre o cérebro humano. Para isto o texto 

apresentará a Teoria dos Três Mundos de Karl Popper; alguns avanços da 

neurociência sobre o cérebro e por último uma discussão sobre o pensamento 

popperiano e os avanços a neurociência. 

 

Popper e o mundo três 

 

 Karl Raimund Popper (1900-1994) é um dos filósofos mais importantes  do 
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século XX. Estudou e discutiu temas importantes na epistemologia, filosofia das 

ciências, filosofia política, teoria das probabilidades etc. Algumas de suas 

discussões são originais e instigantes. Entre elas está o seu critério de demarcação 

para a ciência que é a falseabilidade. 

 O seu critério é o oposto do critério defendido pela escola de Viena. 

Enquanto para esta escola o importante é a verificabilidade, para Popper é a 

falseabildade. 

 Seu questionamento da cientificidade do marxismo e da psicanálise 

levaram a uma série de discussões. Seja para concordar ou não com Popper, estas 

discussões levaram a um melhor entendimento do que é ciência e como devemos 

praticá-la. 

 Popper discutiu a indução e o determinismo histórico. Sobre a indução 

Popper concorda com David Hume que esta não tem justificativa lógica. Mas 

discorda de Hume em se aceitar a indução pela força do hábito. Para Popper esta 

é uma solução irracional. Para Popper a ciência deve abandonara indução. 

 Sobre o determinismo histórico Popper apresenta severas críticas ao 

mesmo e defende que a posição de um futuro aberto a diversas opções. 

 O critério de demarcação para se demarcar as proposições como científicas 

e não científicas é a falseabilidade. Para ele os neopositivistas do Círculo de Viena 

estavam equivocados. Não era a verificação o melhor critério para a ciência e sim 

a possibilidade de falsificação. 

 Coerente com o seu critério de falseabilidade Popper defende que não há 

teoria definitiva em ciência. Toda teoria tem que ser aceita como uma conjectura 

que a qualquer momento pode ser refutada. Aliás, Popper é contra qualquer tipo 

de dogmatismo. Popper se diz um racionalista crítico. No Volume I do Pós-Escrito 

à Lógica da Descoberta Científica por escreve: "Sou um racionalista. Por 

racionalista entendo um homem que deseja compreender o mundo e aprender 

através das discussões com outros homens".  (POPPER, 1987, p. 40).     

 Ora quem pensa que suas teorias são verdadeiras não está disposto a 

aprender nas discussões com os outros. Popper vai adiante e explica melhor esta 

sua abertura para a discussão com os outros: "Por 'discutir com os outros' 

entendo, mais em especial, criticá-los; solicitar a crítica deles; e tentar aprender 

com isso". (POPPER, 1987, p. 40). 
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 Um outro ponto importante no pensamento de Karl Popper é a sua Teoria 

dos Três Mundos.  Para Popper a realidade é composta de três mundos. O mundo 

um que é composto dos elementos físicos. O mundo dois é composto do 

somatório das partes internas de todos os cérebros humanos e o mundo três é 

composto das teorias e dos produtos culturais ou artísticos. 

 Karl Popper diz "... podemos distinguir três mundos ou universos: 

primeiro, o mundo dos objetos físicos ou dos estados físicos; segundo, o mundo 

dos estados de consciência ou dos estados mentais, ou, talvez, das predisposições 

comportamentais à ação; terceiro, o mundo dos conteúdos objetivos do 

pensamento, em especial dos pensamentos científicos e poéticos e das obras de 

arte". (POPPER, 2010, p.57). 

 Embora crítico de Platão e Hegel, principalmente nas suas obras 

“Sociedade Aberta e Seus Inimigos” e “Miséria do Historicismo”, Popper 

reconhece que este seu Mundo Três pode ser receber dos seus comentadores a 

crítica que tem muito em comum com a Teoria das Formas ou das Ideias de Platão 

e com a ideia de Espírito Absoluto de Hegel. Porém Popper afirma “… minha 

teoria discorde radicalmente, em aspectos decisivos, das de Platão e de Hegel”. 

(POPPER, 2010, p.  57). 

 Popper define bem o Mundo Três quando afirma que “entre os habitantes 

do meu Mundo 3 encontram-se, mais especialmente, os sistemas teóricos; outros 

habitantes de importância são os problemas e as situações problemáticas”. 

(POPPER, 2010, p. 57). 

 Faz Popper um a distinção entre crença ou conhecimento no sentido 

subjetivo e conhecimento objetivo. Para ele a ciência trata deste conhecimento 

objetivo. Chega Popper, inclusive, a criticar a epistemologia tradicional 

afirmando que a mesma tem “estudado o conhecimento ou o pensamento em um 

sentido subjetivo”. (POPPER, 2010, p. 59). 

 Para Popper (há uma distinção entre as) expressões como “eu sei” estão na 

esfera Mundo 2, mas as afirmações que constituem o conhecimento científico 

estão na esfera do Mundo Três. 

 Para o “o conhecimento, em sentido objetivo, é um conhecimento sem 

conhecedor: é um conhecimento sem um sujeito cognoscente”. (POPPER, 2010, 

p. 59). 
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 Segundo Popper o Mundo Três tem autonomia. Ou seja, depois de criadas 

as teorias ficam autônomas gerando, inclusive, novos problemas e novas teorias. 

Depois de criada a teoria dos números naturais gerou a teoria dos números 

primos. Nas palavras de Popper: “… o Mundo três embora criado por nós, é 

basicamente autônomo”. (POPPER, 2010, p. 68). É claro que Popper entende 

como uma autonomia parcial. 

 Esta autonomia e a interação que os sujeitos que estão no Mundo Dois 

ajudam a ciência a crescer. A ciência se desenvolve e evolui com o surgimento de 

novos problemas e as tentativas de resolvê-los. 

 Para Popper o Mundo Três auxilia o sujeito, que está na esfera do Mundo 

Dois a intervir e alterar o Mundo Um. Por exemplo, baseado nas teorias da 

química e em outras teorias que estão no Mundo Três, os homens que estão no 

Mundo Dois, produziram o concreto armado que está no Mundo Um. Contudo é 

um produto que não está na natureza. 

 Ainda segundo Popper “a autonomia do Mundo Três e a retroalimentação 

do Mundo Três para o Mundo Dois e até o Mundo Um estão entre os fatos mais 

importantes para a ampliação do conhecimento”. (POPPER, 2010, p. 69). 

 

Os avanços Neurofisiologia e a Mente23 

 

 Assim como uma compreensão em escala química dos fenômenos 

biológicos trouxe uma revolução a biologia, uma compreensão apurada e 

microscópica do sistema nervoso pode trazer grandes contribuições para o 

pensamento filosófico. Embora a neurociência ainda não conseguir explicar 

perfeitamente os fenômenos ligados ao cérebro, já consegue explicar muitos 

aspectos do seu funcionamento. (PENROSE, 1991). 

 O sistema nervoso, de forma geral, atua como um sistema que coordena 

informações do meio interno, informações do meio externo, associações entre 

essas informações, informações memorizadas, movimentos e outros tipos e 

eferências no ser vivo. Sob a perspectiva evolucionista pode-se compreender que 

                                                           
23 Parte deste item do Capítulo foi publicado no artigo ver: ARAUJO NETO, Gerson A. de; 

FONTENELE ARAUJO, Gustavo B. Karl Popper e a questão da mente. Natureza Humana - 

Revista Internacional de Filosofia e Psicanálise. V. 20, N.1 (2018). 
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o cérebro funciona de forma a causar alterações no ser vivo conforme as 

condições que ele se encontra no ambiente visando sua melhor adaptação ao 

meio. (HALL, 2011). Por exemplo o cachorro sente fome (esta é uma informação 

do ambiente interno), observa a ração na mão do dono (Informação do ambiente 

externo), lembra do sabor da ração (memória), saliva (eferência), se move em 

direção a ração (movimento), faz um truque para agradar o dono esperando a 

recompensa (associação). Dessa forma fica claro como o sistema nervoso ajudou 

o cão a obter o seu alimento lhe adaptando ao meio. 

 O que se pode concluir disso é que o sistema nervoso possui a natureza de 

associar informações, processos e atividades. Sendo assim, pode-se ter como 

expectativa que a mente apesar de possivelmente ser composta de áreas com certa 

especialidade tem um caráter integrado com as diferentes áreas da mente sendo 

interdependentes. 

 A ideia freudiana de uma mente composta por dois extremos antagônicos 

ID e superego, com um ego vivendo em uma eterna tentativa de satisfazer ambos, 

como em um arranjo dialético. Vai de encontro a esse caráter mais integrativo da 

mente. Além de parecer não guardar nexo com o propósito básico do sistema 

nervoso que é o de adaptar o indivíduo ao meio. 

 Conforme a neurofisiologia moderna, o córtex é a área do cérebro humano 

que é mais associada à consciência. Apesar de ser bastante extensa é muito menos 

compreendida que muitas outras áreas como o cerebelo por exemplo ou a medula 

espinhal. Quando observamos outras espécies vemos que essa área é muito 

menos desenvolvida que no ser humano, sendo mais próximos outros primatas 

como o chimpanzé. Disso podemos intuir que além de não dominarem a 

linguagem do ponto de vista mental a perspectiva dos animais é muito diferente 

da do ser humano. É provável que mesmo que eles possuam uma consciência, 

essa deve ser bastante diferente da do ser humano. (HALL, 2011).   

 O córtex histologicamente possui camadas sucessivas de neurônios. Os 

mais superficiais, conhecidos como granulares, possuem mais conexões locais, 

sendo provavelmente responsáveis por processamento de informações 

intracortical. Mais profundamente neurônios conhecidos como fusiformes e 

piramidais predominam, estes possuem grandes axônios, isso é conectam-se 

mais com outras áreas do sistema nervoso. Sendo assim por todo o córtex existem 

camadas processando a informação mais localmente e outras se conectando a 
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outras áreas, corroborando com hipótese de um sistema nervoso que atua de 

forma conjunta entra suas áreas. (HALL, 2011). 

 Por outro lado, ao se estimular regiões específicas do cérebro ou constatar 

o resultado de lesões nessa área é possível identificar alterações específicas no 

indivíduo. Existem áreas “mais especializadas” em certas atividades. Próximo ao 

giro central anteriormente observa-se a concentração de atividades relacionada a 

motricidade, estimulando pontos nessa área em um procedimento cirúrgico, por 

exemplo, o indivíduo realiza movimentos específicos das diferentes partes do 

corpo. Próximo ao mesmo sulco existe a área somática primária que processa a 

sensibilidade do tato. Existem áreas relacionada também a visão, audição e olfato. 

(HALL, 2011). 

 Também se observa que existem regiões primárias e secundárias para 

essas funções motoras e sensoriais. As áreas primárias dos sentidos recebem os 

estímulos iniciais, as secundárias analisam o significado desses estímulos. No 

caso das áreas motoras, as secundárias ajudam a fornecer padrões de 

movimentos associando vários movimentos simples, enquanto área primária 

envia a aferência em si. Em geral, as áreas secundárias estão anatomicamente 

próximas das áreas primárias. (HALL, 2011). 

 Além das áreas do córtex especializadas em motricidade e nos sentidos, 

existem áreas chamadas associativas. Essas recebem informações tanto das áreas 

motoras e dos sentidos como de áreas subcorticais (outras áreas do cérebro que 

não o córtex).  Essas áreas possivelmente são as mais promissoras para 

compreender questões de interesse da filosofia. Existem três áreas principais: 

área associativa parieto-occiptotemporal, área associativa límbica e área 

associativa pré-frontal. (HALL, 2011). 

 A área parieto-occiptotemporal se localiza em uma posição anatômica 

entre o córtex somatossensorial, córtex auditivo e o córtex visual. Isso está em 

sintonia com sua principal função que é a de interpretar os sinais das áreas 

sensoriais próximas. Ainda é subdividido em: área que analisa as coordenadas 

espaciais do corpo, área de Wernicke (responsável pela compreensão da 

linguagem), área responsável pelo processamento da linguagem visual (leitura) e 

a área para nomeação de objetos. (HALL, 2011). 

 A área de Wernicke quando estimulada eletricamente gera a formação de 

memórias complexas associando informações de diferentes sentidos. A perda 
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dessa área ocasiona perda da compreensão da linguagem. A pessoa é capaz de 

ouvir e até ler palavras impressas em um papel, mas é incapaz de formular um 

pensamento coerente. (HALL, 2011). A compreensão dessa área é bastante 

importante para a filosofia, principalmente no âmbito da filosofia da linguagem, 

sua melhor compreensão pode esclarecer quais são de fato os elementos básicos 

da linguagem e como o ser humano à utiliza para produzir, guardar e aprender o 

conhecimento. Talvez certas coerências necessárias para o nosso pensamento não 

sejam princípios básicos na natureza ou do cosmos mas apenas a forma como 

fomos formatados para analisar o mundo, pois anatomicamente e 

fisiologicamente a área da linguagem é responsável por uma interpretação 

refinada da realidade a nossa volta. Quando essa área é lesada, perdemos a 

capacidade de realizar problemas lógicos e matemáticos o que corrobora com o 

fato de a matemática ser de fato uma linguagem. 

 O cérebro parece funcionar canalizando a atenção para um pensamento 

dominante por vez, isso parece estar relacionado ao conceito de hemisfério 

dominante. O giro de Wernicke em geral está nesse hemisfério. Ele converte 

nossas memórias visuais ou sensoriais como por exemplo um texto lido, em 

memorias auditivas, você não recorda a página lida, mas sim as ideias auditivas 

contidas nela. Acredita-se que isso se deve ao fato de aprendermos primeiro a 

linguagem por meio auditivo, então essa área já se apresenta bem desenvolvida 

quando vamos aprender a ler, dessa forma o estímulo visual é canalizado para 

essa área auditiva, já bem desenvolvida. Quanto ao hemisfério não dominante 

acredita-se que ele se relaciona a áreas não linguísticas como interpretar os 

movimentos corporais de outras pessoas, entonações de voz, interpretações de 

músicas. (HALL, 2011). 

 A área associativa límbica corresponde a área ventral do lobo frontal, no 

giro do cíngulo e parte anterior do lobo temporal. Faz parte do chamado sistema 

límbico e é relacionada ao comportamento, emoções e motivação. Essa parte do 

cérebro produz o componente motivacional para o aprendizado. (HALL, 2011). 

Isso corrobora com o pensamento de Popper por considerar como as expectativas 

e motivações humanas participam do processo de aprendizagem. Talvez 

pensando do ponto de vista psicanalítico poderíamos relacionar essa área com o 

conceito de ID, porém seu funcionamento parece ser sinérgico e não antagônico 

a outra área da mente que poderia ser associada a um suposto superego. 
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 A área associativa pré-frontal é onde acredita-se processar o pensamento. 

Essa área trabalha em associação com o córtex motor para processar e planejar 

movimentos complexos. Mas além disso, também tem íntima associação com a 

área parieto-occipital temporal por meio de um feixe de fibras nervosas 

subcorticais e por isso também é capaz de realizar processos não motores 

associando informações de diferentes áreas, sendo essa área mais associada a 

funções intelectuais do ser humano, como a moralidade e o processamento dos 

pensamentos abstratos. (HALL, 2011). Considerando que essa área recebe os 

sinais principalmente da região onde se processa a linguagem podemos 

considerar provável que a ideia que temos da realidade é dependente da 

linguagem e da forma como o sistema nervoso está organizado para interpretar o 

mundo, nem todos os estímulos da natureza são captados por nós que não vemos 

o infravermelho, por exemplo. E ainda assim nas alucinações podemos receber 

informações que não condizem com o meio externo. 

 Dessa forma, o conhecimento atual parece corroborar mais com uma ideia 

racionalista da realidade, porque mesmo que haja algo no mundo externo o que 

nós realmente observamos é apenas fruto do que nossa linguagem interpretou. É 

como pensar posso até ver um estímulo com meus sentidos, porém a capacidade 

de enxergá-lo depende da minha linguagem. Nos chama atenção aquilo que tem 

sentido linguístico, não podemos dizer que ao ver um jornal televisivo falando 

sobre um teste de mísseis da Coreia do Norte, duas pessoas que são capazes de 

ver perfeitamente, mas porem uma é analfabeta e a outra é erudita irão enxergar 

a mesma coisa. Por isso, a capacidade dos estímulos chegar a mente, também 

depende da própria mente. O que chega a possíveis questões para a filosofia da 

ciência: Caso certas leis que expliquem o universo sejam padrões que não possam 

ser compreendidos pela linguagem humana, seria então impossível conhecer? 

Ferramentas como computadores e outras mais seriam uma solução? Seria por 

isso que a física não consegue elaborar um modelo que seja válido tanto para a 

escala macroscópica quando para a escala quântica? Podemos compreender algo 

que é onda e partícula ao mesmo tempo, ou seria uma terceira coisa não 

compreensível pela linguagem? 

 Ao lesionar o córtex pré-frontal observa-se que os pacientes: não 

conseguem desenvolver tarefas complexas e encadeadas, perdem suas ambições, 

perdem suas noções sociais de moralidade (comportamento fica desinibido), 
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perdem a capacidade realizar tarefas paralelas. (HALL, 2011). A região onde o 

pensamento é processado é a região onde a moralidade é processada, mais uma 

vez corrobora com o pensamento de Popper, no sentido de que o ser humano 

julga no mesmo local que pensa. Curiosamente lesar a região relacionada a 

linguagem parece comprometer mais a capacidade intelectual que o córtex 

frontal, mostrando como o cérebro funciona de forma coordenada e como o papel 

das escolhas, da moral e do indivíduo são importantes para a produção do 

conhecimento e não uma mera capacidade de processar informações com 

precisão. Pois, a área pré-frontal é área que mais nos diferencia de outros 

primatas. (HALL, 2011). 

 Não se conhece exatamente, até hoje, os mecanismos neurais do 

pensamento o que dificulta a discussão sobre a consciência. Com lesões no córtex 

o indivíduo ainda é capaz de pensar, mas com menor profundidade e menor 

consciência do ambiente. O que se discute é a teoria holística do pensamento. O 

pensamento ao invés de se compreendido como função exclusiva de uma única 

área ou fenômeno pontual é provavelmente um padrão de estimulação 

envolvendo tálamo, formação reticular do tronco cerebral, sistema límbico e em 

maior grau o córtex cerebral. A ideia de consciência do ponto de vista médico é 

muito relacionada a capacidade de ficar alerta ou o contrário do coma, o que faz 

sentido pois temos contato com uma consciência humana quando aquela pessoa 

se encontra alerta. (HALL, 2011). 

 Porém, do ponto de vista filosófico o que se discute principalmente é se 

essa consciência é a apenas um fenômeno determinístico como as órbitas dos 

planetas da teoria newtoniana ou seria capaz de gerar um livre arbítrio. A questão 

não está encerrada. Observa-se que a própria física se defronta atualmente com 

um mundo macroscópico governado pela teoria da relatividade que é 

determinística e um mundo microscópico da física quântica onde os fenômenos 

são probabilísticos. (PENROSE, 1991; SCHRÖDINGER, 1997). O encontro de um 

modelo científico vigente que coloca probabilidades ao lado de capacidade de 

predição, parece um elegante encontro do que Kant previa como o transcendente. 

O modelo científico probabilístico, ainda fazendo predições mais precisas que 

modelos determinísticos ainda permite uma indeterminação que pode ser 

interpretada como o transcendente definido por Kant. 

 Logo, a questão do livre arbítrio  será  respondida  provavelmente  quando  
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for estabelecido se a mente se comporta probabilisticamente como a mecânica 

quântica ou deterministicamente como a teoria da relatividade geral.  A ideia de 

uma teoria quântica para a consciência já foi proposta por alguns estudiosos 

como:  John Eccles, Dana Zohar e Roger Penrose. 

 O avanço da biologia em escalas cada vez mais microscópicas está 

permitindo predições mais apuradas, permitindo além da mera descrição e 

relação de causa e efeito uma explanação mais apurada dos elementos causadores 

dos fenômenos. Isso tem levado a avanços em muitas áreas inclusive a 

neurociência. Essa última por sua vez pode dar subsídios para questões filosóficas 

que antes estavam limitadas à especulação. Apesar de ainda não estar plenamente 

desenvolvida certas descobertas da neurofisiologia já permitem certas reflexões 

filosóficas como as já apresentadas no texto.     

   

A afetividade no problema mente-corpo sistemas funcionais  
complexos 

 

Um grande avanço na neuropsicologia moderna é a noção de Sistema 

Funcional Complexo (SFC), teoria desenvolvida pelo neuropsicologista russo 

Alexander R. Luria (1902-1977) que ultrapassou a concepção tradicional 

localizacionista das neurociências. Segundo Luria, o modelo tradicional poderia 

ser definido por meio de três fundamentos: 1 – Cada área cerebral específica e 

delimitada é responsável por funções elementares igualmente específicas; 2 – 

Funções elementares são diretamente afetadas por lesões em área cerebral 

correspondente; 3 – Uma lesão localizada equivale a um sintoma específico. 

O modelo atual propõe que, mais importante para a fisiologia das funções 

cognitivas superiores que a localização de áreas cerebrais específicas, é a relação 

entre essas áreas em sistemas complexos denominados de SFC e que são regidos 

pelos seguintes princípios: 1 – Funções cognitivas superiores (linguagem, 

pensamento e memória, por exemplo) são fenômenos construídos durante a 

ontogênese através da interação social do indivíduo durante o seu período de 

desenvolvimento, ou seja, são mutáveis e apresentam plasticidade neuronal 

(mecanismo que envolve o processo de neurogênese, modificação do arcabouço 

sináptico e atividade metabólica cerebral através de neurotrofinas, tais como o 

NGF, BDNF, NT-3 e NT-4/5) (MELLON; CLARK, 1990); 2 – As funções 
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cognitivas superiores dependem da interação coordenada de sistemas que 

envolvem zonas cerebrais distintas em áreas cerebrais muitas vezes distantes 

entre si no cérebro; 3 – A lesão de uma única área cerebral pode acarretar em 

desintegração de todo um SFC. 

Dentre os 3 principais SFC, segundo Luria (a saber, o sistema do tônus do 

córtex, o sistema de recepção, elaboração e conservação de informações e o 

sistema de programação, regulação e controle de atividades), nos preocupamos 

no presente texto com o sistema de programação, formado por áreas anteriores 

(frontais) dos grandes hemisférios cerebrais, responsáveis pela formação de 5 

processos mentais complexos primários: iniciação (processo associado à volição 

do indivíduo, sua vontade, criatividade e curiosidade), desinibição ou 

impulsividade (responsável pela formação do juízo de valor, ‘insight’, 

comportamento social, responsabilidade e empatia), memória de trabalho, 

atenção, monitoramento, linguagem e controle emocional. Assim, fica clara a 

necessidade de uma interação coordenada entre diversos processos simultâneos 

que ocorrem continuamente no sistema nervoso central para que se possa, enfim, 

caracterizar a mente e sua relação com o cérebro humano. 

É comum associarmos positivamente, no imaginário do indivíduo 

ocidental, o pensamento e a mente à razão em detrimento à emoção, ao ponto de 

autores como o psicólogo francês Guillaume (1967) afirmarem categoricamente 

que “... o aspecto do homem emocionado é, muitas vezes, o de um imbecil, dá 

impressão de impotência mental”, “...resquício animalesco de um suposto 

homem primitivo dentro do homem maduro”. No entanto vários autores atuais, 

tanto no ramo da psicologia bem como da filosofia e neurologia, ressaltam a 

importância essencial da emoção na construção da mente e sua relevância no 

processo de pensar. O filósofo russo existencialista Nikolai A. Berdyaev (1874-

1948), por exemplo, afirma que “conhecemos muito mais pelos sentimentos que 

pela inteligência. Não só a simpatia e o amor, porém mesmo a inimizade e a raiva 

auxiliam no conhecimento”. A favor dessa concepção mais moderna e integrativa 

das atividades mentais humanas, iremos aqui discorrer de maneira resumida 

acerca das relações neurológicas dos SFC que inter-relacionam a razão à emoção, 

os conceitos de ambivalência e catatimia introduzidos na psicopatologia por Paul 

Eugen Bleuler (1942) e Hans Wolfgang Maier (1882–1945), respectivamente, 

para referir-se à influência que as vivências afetivas exercem sobre as demais 
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funções psíquicas e concluir de que forma o aspecto emocional torna-se essencial 

na discussão sobre a relação mente e cérebro na perspectiva de Karl Popper. 

 

Hipótese dos marcadores somáticos 

 

Como já introduzimos, a concepção de um sistema nervoso 

funcionalmente classificado através de SFC sugere uma associação fundamental 

entre diversos “parâmetros mentais” na construção de processos mentais 

complexos. De particular importância para a discussão acerca da relação mente e 

cérebro e o papel das emoções nesse debate é a hipótese dos marcadores 

somáticos proposta pelo neurocientista português António Damásio (1944), na 

qual ele afirma que processos emocionais guiam – ou definem um viés para – o 

comportamento, em especial durante tomadas de decisão. 

Segundo Damásio, quando um indivíduo é exposto a um certo objeto ou 

evento, ocorre um processo inicial de avaliação e categorização (que pode utilizar-

se tanto de associações corticais evolutivamente recentes quanto vias talâmicas 

subcorticais ditas primitivas) que associa determinado evento ou objeto a um 

estado emocional prazeroso ou aversivo, estimulando assim, a amígdala. Como 

consequência, esta última evoca uma série alterações fisiológicas características 

do estado emocional em questão, ao que Damásio denominou de marcadores 

somáticos. Dentre as estruturas cerebrais envolvidas nesse processo (o que 

evidencia a natureza funcional complexa dos sistemas neuronais) de formação de 

marcadores somáticos, podemos citar os gânglios da base a nível prosencefálico, 

o hipotálamo e a área tegmentar ventral ao nível do mesencéfalo, além de núcleos 

do tronco cerebral. 

Os marcadores somáticos resultantes são então transmitidos de volta ao 

cérebro, onde SFC (nesse contexto também denominados mapas neuronais) 

representando o estado do corpo são formados. Estruturas cerebrais críticas para 

este processo incluem uma variedade de núcleos do tronco cerebral e áreas no 

córtex, como a ínsula e os córtex somatossensoriais primário e secundário. 

Quando o mapeamento dessas mudanças somáticas é forte o suficiente para 

atingir a consciência, como é frequentemente o caso, os sentimentos também 

surgem. Finalmente, o mapeamento dos estados somáticos evocados pode 



Gerson Albuquerque; Liuhan O. de Miranda; Gustavo B. F. Araujo| 81 

 

 

influenciar a atividade no córtex pré-frontal dorsolateral, que desempenha um 

papel crucial no raciocínio e na tomada de decisões antes que uma ação ou 

resposta seja realizada. 

Assim, tornando-se associados a um tipo particular de situação, os 

marcadores somáticos limitam o escopo de possíveis decisões que um indivíduo 

leva em consideração e enviesam a pessoa em direção a escolhas que refletem 

respostas anteriores feitas em situações semelhantes. Ao refletir a experiência 

acumulada, os marcadores somáticos fornecem um passo inicial poderoso em 

qualquer processo de tomada de decisão, ignorando a necessidade de reavaliar 

laboriosamente todas as respostas passadas a situações de um tipo semelhante e 

avaliando todas as alternativas possíveis. 

 

Catatimia e ambivalência 

 

A psiquiatria é área recente da medicina, sendo o seu caráter científico 

amplamente aceito, atualmente, a partir dos estudos fenomenológicos de Karl 

Jaspers, considerado pai da psicopatologia moderna. No entanto não há ainda 

uma relação direta que unifique o método científico da psiquiatria – em parte 

devido à imaturidade de uma ciência que teve suas bases atuais construídas ainda 

no início do século XX e, em especial, devido ao caráter subjetivo de seus 

fenômenos estudados e a necessidade de uma abordagem empática para que se 

possa compreendê-los – às outras ciências médicas. Nessa perspectiva, a hipótese 

dos marcadores somáticos se associa aos conceitos de ambivalência e catatimia, 

nos fornecendo assim, a possibilidade de uma relação de causalidade mais clara 

entre essas duas ciências. 

A palavra catatimia deriva do grego ‘kata’ (de acordo com) e ‘thymos’ 

(espírito ou temperamento), sendo mais apropriadamente traduzida pelo 

dicionário da língua grega de Feyerabend como ‘de acordo com as emoções.’ Essa 

palavra foi primeiramente usada por Hans W. Maier (1912) como uma explicação 

psicodinâmica para o desenvolvimento do conteúdo de delírios. Esse conceito 

representa atualmente, na psiquiatria, a importante influência que a vida afetiva, 

o estado de humor, as emoções, os sentimentos e as paixões exercem sobre as 

demais funções psíquicas. 
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De igual valor para o nosso estudo é o conceito de ambivalência 

desenvolvido por Bleuler em 30 de julho de 1910. Segundo ele, toda a função do 

sistema nervoso pode ser percebida como um jogo entre movimentos e inibições. 

Da fisiologia, Bleuler aplicou o mesmo pensamento à "atividade psíquica", ou 

seja, "forças opostas" caracterizam a expressão do afeto e das associações. Os 

fenômenos de forças psíquicas opostas foram descritos por Bleuler como 

"ambivalência"; na verdade, em três formas. Uma é determinada pelo estado 

afetivo no qual sentimentos positivos e negativos são combinados. Outra é 

relativa à vontade, que Bleuler também chama de "ambitendência" e pode ser 

observada quando uma pessoa quer alguma coisa e ao mesmo tempo não a quer. 

A terceira é a ambivalência intelectual, em que uma palavra tem dois significados. 

As três formas não estão claramente separadas, e uma pode se fundir com outra. 

Fica então clara a relação entre a hipótese dos marcadores somáticos e os 

conceitos de SFC e catatimia. Tanto do ponto de vista psicopatológico quanto 

neurofisiológico, não há sequer como estudar a emoção pura, plenamente 

dissociada da razão (ou o contrário, a razão dissociada da emoção), uma vez que 

se tratam de fenômenos que foram individualizados artificialmente ao longo da 

história da ciência. O conceito de ambivalência, no entanto, carece ainda de uma 

associação mais objetiva. Uma possível hipótese que fornecemos aqui, é a de que 

ocorram, durante o desenvolvimento neuronal do indivíduo, a sucessiva 

associação de mapas neuronais de caráter emocional aversivo e prazeroso em 

relação a um evento ou objeto singular, a tal ponto em que o processo de tomada 

de decisão seja comprometido por uma associação igualmente intensa tanto 

aversivamente quanto prazerosamente, não podendo então o indivíduo basear-se 

em suas emoções para ter firmeza em suas escolhas e permanecendo incapaz de 

agir satisfatoriamente frente à realidade que o cerca. 

 

O ‘eu’ e o cérebro 

 

Em “The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism (Berlin, 

Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1977)”, Popper colaborou com seu 

amigo, o neurofisiologista ganhador do Prêmio Nobel, Sir John Eccles, para 

produzir um livro de primeira importância, no qual a relação entre a 
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neurofisiologia e a filosofia estudada. Nele, o antigo problema da relação entre 

corpo e mente é tratado não como resultado de uma confusão linguística ou 

conceitual, mas como uma dificuldade real em nosso pensamento sobre nós 

mesmos. 

Na teoria do conhecimento, a mais notável contribuição de Popper é sua 

sugestão de que o que distingue a ciência do mito, da metafísica e da 

pseudociência é a falseabilidade de suas afirmações sobre o mundo. Em nítido 

contraste com as concepções populares de ciência derivadas das obras de Bacon 

e Descartes, Popper afirma que a ciência não tem fundamento de certeza nem na 

observação nem na ordem de nossas ideias e que nenhuma fórmula pode ser 

encontrada que garanta a descoberta científica ou o crescimento do 

conhecimento. Ele é, portanto, contra o positivismo lógico e a filosofia linguística, 

cujos principais expoentes ele conheceu pessoalmente quando as sementes 

desses movimentos foram semeadas no Círculo de Viena durante o período 

entreguerras, definindo então a filosofia simplesmente como uma investigação 

crítica, em um alto nível de abstração, de nossas crenças. 

Acreditamos, portanto, que os mais novos conceitos e hipóteses acerca da 

relação entre a emoção e a razão – em particular a sua indissociabilidade, ou seja, 

a não existência real da razão enquanto fenômeno isolado (apenas uma existência 

aparente ou ilusória e de valor didático ou metodológico à compreensão do 

funcionamento do psiquismo humano do ponto de vista científico) no campo da 

neurofisiologia e a apropriada relação que eles possuem com os conceitos 

psicopatológicos já consolidados na prática clínica de catatimia e ambivalência – 

nos permitem compreender ainda mais a proposta de Karl Popper para a relação 

entre mente e cérebro. O positivismo lógico e a filosofia linguística adequam-se 

muito mais à concepção da existência de um racionalismo puro (opinião não 

suportada atualmente pelas neurociências) do que de uma relação de 

dependência essencial da razão à emoção, sendo portanto, ao nosso ver, mais 

adequada à abordagem e Karl Popper a essa questão.    

 E o que podemos esperar nesta área no futuro? Sabemos que as pesquisas 

na área do cérebro humano continuam e com certeza novidades aparecerão. A 

filosofa precisa estar atenta e atualizada com os avanços nesta área. 

 Os avanços nas ciências que estudam o cérebro humano foram 

formidáveis. Contudo não há uma unanimidade entre os especialistas sobre o 
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cérebro humano. Se levarmos em consideração as respostas ou entendimento 

sobre a natureza do cérebro humano, encontramos diversas posições. Estas 

inclusive são classificadas em diversas escolas como o dualismo, epifenominismo, 

funcionalismo etc. Pelas ideias discutidas por Popper podemos classificá-lo na 

filosofia da mente como um dualista interacionista. 

 Embora as pesquisas e estudos sobre o cérebro humano tenham avançado 

muito nos últimos anos, muito ainda se tem por descobrir e explicar. As 

discussões elaboradas por Karl Popper podem ajudar nos próximos avanços. 
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5. Remarks on practical aspect of Gadamer’s thought 
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Prof. Dr. Gustavo Silvano Batista (UFPI) 

 

The basic affinity between philosophical hermeneutics and human praxis 

was discussed by Hans-Georg Gadamer as one of the most important tasks of his 

investigations, especially after his main work Truth and Method (1960). Like an 

essential trace of his thought, Gadamer explores the role of linguistic common 

space of human existence, seeing as a privileged sphere where the hermeneutic 

question – how is possible the understanding? – effectively works. 

Simultaneously, the human practice of life could only be appropriately thought if 

the hermeneutic aspect of all philosophical reflection has been recognized. In 

other words, we can affirm that hermeneutic philosophy emerges from the 

human praxis and comes back again to human praxis 24 . More precisely, the 

question of understanding was enlarged from the text to the human life. 

Thus, the happening of understanding, discussed as a key question of 

Gadamer's reflection, indicates a specific task of his thought, structured from a 

philosophical problem emerged from the relation with the artworks, formulated 

by Gadamer as follows: “My real concern was and is philosophic: not what we do 

or what we ought to do, but what happens to us over and above our wanting and 

doing.” (GADAMER, 2006, xxv-xxvi). This sphere of happening is discussed from 

the hermeneutic level of our familiar and vital relationship with the linguistic 

world, such like has effectively been manifested. The philosophical horizon of the 

process of historic understanding in community life constitutes a kind of place 

where Gadamer situated his reflection. It is the question about the understanding 

- taking a different perspective of the tradition of hermeneutic methodology and 

Heidegger’s philosophy - which is placed as a starting point where Gadamer's 

philosophy advances and dwells. Therefore, the question of understanding is 

interpreted as a most original – and practical - way of being of man, essentially 

referred to the experience of co-participation in community life. As say Gadamer:  

 

                                                           
24 Cf. DUQUE-ESTRADA, P. C. The double move of Philosophical Hermeneutics. Études 
Phénoménologiques. Bruxelles, n. 26, p. 19-31, 1997. 
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We have emphasized the role, within our cognitive approach, played by 
certain absolutely fundamental anticipations, i. e., anticipations common to 
us all. We are now in a position to determine more precisely the meaning of 
the phenomenon of “affinity," that is to say, the factor of tradition in a 
historical-hermeneutical attitude. (…) We found the hermeneutical task 
precisely on the tension which exists between the “familiar” and the “foreign” 
character of the message transmitted to us by tradition. (…) By a relation to 
both the “familiar” and the “foreign” character of historical messages, 
hermeneutics claims a “central situation” (GADAMER, 1975, p. 47). 

 
 

In this way, the sphere of common life is the space where the 

understanding already and always happens as an existential event. Gadamer’s 

position is a starting point for the philosophical interrogation, that can be 

resumed to confront the several configurations of our time marked primarily by 

the progress of science and technology, that indicates, in Gadamer's view, the 

degradation of the ambit of original experience of being in the ‘world of life’. In 

this sense, in Gadamer’s perspective, the sphere of praxis is an original level 

where the understanding can be visualized in its basic happening as the 

manifestation of human life with the others as well as in the technical degradation 

of practical realm, where the space of the action has been increasingly dominated 

by the technical producing. For this reason, Gadamer wants to do justice to 

human praxis and not reaffirm the sphere of production (poiesis), which 

understands the practice as a productive activity, continuously reaffirmed and 

reinvented by science and technology. 

Gadamer’s way to recover, through hermeneutical thinking, the practical 

sphere of action is to return to the aristotelic model of practical knowledge, model 

for the hermeneutic experience and basic way to thinking the human life in acting. 

For it, Gadamer rethinks ontologically the praxis; that is, he returns to a sphere 

already presupposed in all action, where the philosophical reflection must 

remain. This sphere of human life – communitarian life – could not be ignored, 

but rather should be preserved and restored against the expansion of the 

calculative rationality like the main model of reason. As says Gadamer, “practical 

philosophy, then, has to do not with the learnable crafts and skills, however 

essential this dimension of human ability too is for the communal life of 

humanity” (GADAMER, 1981, p. 92). 

In Gadamer's view, the rehabilitation of the Aristotle’s notion of praxis 

clarifies decisively the connection between hermeneutics and praxis: it is an 
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engagement in defense of practical reason to the detriment of the expansion of 

the scientific rationality and its model of truth. In this way, Gadamer, on the 

relationship between hermeneutics and practical philosophy, establishes as 

fundamental issue of the preservation - by way of thinking - a kind of 

(hermeneutical) rationality that does not resist to the immanence of human life. 

In a few words, it’s necessary to do justice to the immanent nature of the human 

practical (and hermeneutical) rationality. 

One of fundamental aspects from Gadamer’s appropriation of Aristotle’s 

Ethics is to understand ontologically the human praxis related to all (particular) 

decisions on registration of universal rules. That is why Gadamer says, following 

Aristotle, that human life effectively works by prohairesis (anticipation and prior 

choice). In Gadamer’s words,  

 
Prohairesis means “preference” and “prior choice”. Knowingly preferring 
one thing to another and consciously choosing among possible alternatives 
is the unique and specific characteristic of human being. The Aristotelian 
concept of practice has yet another specific emphasis inasmuch as it is 
applied to the status of a free citizen in the polis. This is where human 
practice exists in the eminent sense of the word. It is specified by the 
prohairesis of the bios. The free decision takes its bearings by the order of 
preferences guiding one’s life conduct, whether it be pleasure, or power and 
honor, or knowledge (GADAMER, 1981, p. 91). 

 
 

In this sense, the conduction of practical life is regulated by individual 

decision on communitarian rules. In other words, every understanding is a kind 

of practical knowledge to guide their action before the common principles. 

Shortly, in Gadamer, understanding (Verstehen) is basically phronesis. As says 

Bernstein, “at the heart of Gadamer’s philosophical hermeneutics is a deep 

appreciation of human finitude. Whether we are dealing with morality, ethics, or 

politics, Gadamer advocates the necessity for cultivating hermeneutic sensitivity 

and phronesis in all dimensions of human life” (BERNSTEIN, 2002, p. 275). 

The relationship between understanding and phronesis opens up an 

hermeneutical investigation of the structures of understanding presupposed to 

several kinds of action in the sphere of common life, which promotes a radical 

transformation in philosophical reflection, claiming a kind of philosophy situated 

in real life with others, thinking and knowing human life in practice, even if 

considering scientific methods to know the world of life. The notion of praxis is 

intrinsically connected to the action, mainly related to the public and 
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communitarian peculiarity of human life, that is, the public space of life in 

common, where the mutuality25 happens always and effectively. 

In this way, Gadamer’s project is an attempt to open access to 

philosophical and practical experience that simultaneously affirms itself as 

original and basic level of thought. In other words, it is from the visualization of 

the immanence of public and practical experience of living with the others in 

community that, in Gadamer's work, will be showed as founded, ultimately, the 

linguistic mediation of meaning that individuals share their common existence. 

Saying differently, the experience of language is basic in the sphere of practical 

life, and not in methodical and technical processes of life, resulted from the realm 

of practice. This point is where Gadamer affirms the original aspect of his 

hermeneutical reflection.  

To elucidate the communitarian trait of understanding, which forms and 

guides the practical hermeneutics, Gadamer emphasizes the understanding like 

mutual understanding and self-understanding. In few words, the basic structure 

of 'being-with-others' is also essential and prior to the self-understanding. The 

openness to the other is a condition and possibility of out self-formation. 

The orientation of restorage of realm of practice (foundation of ethical and 

political actions) concerns to recovery of the common space of reflection currently 

controlling by the science and technology. Gadamer’s effort is an attempt to 

develop the level of praxis as our most original way of life as well as reaffirm it as 

the place where the philosophical reflections are basically located. 

Considering these two aspects of praxis - basic and communitarian -, 

Gadamer suggests that all human experience is fundamentally constituted by 

practical structure, which all other experiences - artistic, scientific, etc. - are 

secondary.  What one help us to say that the immanence of practical and historical 

life, sphere of human affairs is restituted as a main level for philosophical 

thinking.  

In this way, according to Gadamer, all theoretical basis or system of 

thought could not overlook the foundational ontological experience, that is, the 

immediate engagement with the 'world of practical life', before any reflection and 

action. That level must be thought because is presupposed and should not been 

                                                           
25  Cf. DUQUE-ESTRADA, P. C. Gadamer’s rehabilitation of practical philosophy, an overview. 
Ph.D. Dissertation. Chestnut Hill: Graduate School of Arts and Sciences - Boston College, 1993. 
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unknowing. In a letter to Richard Bernstein, Gadamer comments about the 

nature of practical of philosophical hermeneutics: “But the practical philosophy 

emphasizes the guiding role of Phronesis, that it is not proposing any new ethics, 

but rather, to clarify and concretize certain normative contents” (BERNSTEIN, 

1983, p. 262). 

Starting from the specific issues of philosophical hermeneutics, especially 

on the interpretation of the different kinds of texts and extends this reflection to 

the ambit of the everyday life, Gadamer situates the hermeneutical experience in 

enlarged domain of life. It is a sort of moving from the interpreted text to 

interpreted life. In this sense, the engagement in practice is intensified as one 

develops capacities towards openness to the others that, for Gadamer, was 

established in the essential structure of human life. Says Gadamer:  

 

 Hermeneutics has to do with a theoretical attitude toward the practice of 
interpretation, the interpretation of texts, but also in relation to the 
experiences interpreted in them and in our communicatively unfolded 
orientations in the world. This theoretic stance only makes us aware 
reflectively of what is performatively at play in the practical experience of 
understanding (GADAMER, 1981, p. 112). 

 

 
Therefore, the philosophical hermeneutics as practical philosophy aims to 

reveal our ability to go beyond the immediate present situation and establish, 

through the basic relationship with the others, the communitarian and basic 

dialogical sphere that sustains us as historical beings on the practical life. 

Gadamer's insistence about what is common implies the effort in considering the 

practical structure as the basis of possible social life, setting up new possibilities 

of life with the others.  

In this sense, Gadamer keeps his philosophical reflection in the effective 

ambit of our life experience, where happens a kind of call to social engagement 

and the solidarity, essential conditions of life and philosophical thought. Perhaps 

a hermeneutical solidarity, understood as a way through where to live 

understandingly together with others, could do justice to the practical, common 

and linguistic sphere. And this could be understood as one of tasks of Gadamer's 

hermeneutics: to recall the relevance of this reflection. As says Gadamer, 

“practice is conducting oneself and acting in solidarity. Solidarity, however, is the 

decisive condition and basis of all social reason” (GADAMER, 1981, p. 87). 
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6. Morte e Dasein:26 a compreensão heideggeriana do ser-todo do 
humano27 
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Prof. Dr. José Ricardo Barbosa Dias (UFPI)  

 

Subjacente ao sentido existencial de morte, mostrado por Heidegger, está 

a problemática acerca da experiência do humano em sua totalidade ou em seu 

ser-todo. Essa questão, em seu contorno histórico e formulação mais precisa, 

pode ser visto no livro do filósofo alemão, contemporâneo a Heidegger, Ernst 

Cassirer. Em seu livro: Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da 

cultura, sobretudo no capítulo primeiro: “A crise do conhecimento de si do 

humano”, vê-se a formulação da questão. 

O capítulo faz um percurso histórico do nascimento da pergunta pelo 

humano no pensamento clássico até a crise em que ela se encontra no século XX. 

Crise detectada, primeiramente, por Max Scheler, nos seguintes termos: de um 

lado, há uma proliferação de conhecimentos sobre o humano e, de outro, um 

desconhecimento desse humano como em nenhuma outra época. Essa situação 

se deu, basicamente, devido o surgimento das ciências humanas e a perda de um 

único paradigma determinante no discurso humano sobre si mesmo. 

A proposta de solução de Cassirer para essa crise ou perda de unidade do 

ser do humano, consiste em defini-lo como animal simbolycum. Tenta junto a 

isso dizer o sentido de ser simbolycum. Kant é um nome importante na 

explicitação desse sentido, pois fala do humano como sendo na relação com o real 

e o possível. É isso, segundo Cassirer, que melhor define simbolycum: o fato de 

ser o humano junto ao possível. Isso o distingue dos outros animais, que são 

apenas na esfera do real-concreto.  

A manifestação ou a consistência desse simbolycum no humano se dá na 

forma do mito, religião, linguagem, arte, história e ciência, Estas são formas 

diferentes do simbolycum no humano. São atividades propriamente humanas. 

Deve-se, segundo Cassirer, buscar o comum entre elas, a fim de se assegurar a 

                                                           
26 Aqui manteremos o termo alemão, a fim de não entrarmos na questão da melhor tradução: se 
pre-sença ou ser-aí, por exemplo. 
27 Publicado na Revista Ecos do Iesma. São Luis, vol 1, n 1, jan/jun, 2003, p.113-132. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-01-7-06
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“unidade simbólica” como determinante do ser do humano. 

A leitura dessa “unidade fundamental”, entre esses modos de ser do 

simbolycum no humano, feita por Cassirer consiste em apontar, mesmo que em 

graus distintos ou em relação de preponderância distinta, a noção conflitiva entre 

a conservação ou reprodução e a criação ou produção que se mantém presente 

em cada um desses modos do simbolycum ser. Assim, por exemplo, na mitologia 

e religião primitiva prepondera a conservação, que depois dá lugar a uma fase 

mais dinâmica da religião. Na arte prepondera a criação. Na linguagem dá-se uma 

relação equilibrada entre esses elementos. No entanto, o que se mantém é a 

convivência, em todas essas formas, das duas coisas: conservação e criação. Uma 

não eliminando de todo a outra, mas sendo sua “condição de possibilidade”. 

Condição de possibilidade, portanto, da cultura humana. Do humano em 

seu processo de autolibertação. Assim, em cada uma dessas formas do ser 

simbolycum, o humano experimenta e descobre “o poder de construir um mundo 

só dele, um mundo ‘ideal’” (CASSIRER, 2001, p.371). 

A filosofia, segundo Cassirer, deve buscar a “unidade fundamental” nesse 

mundo humano ideal. Contudo, segundo entendemos, o caminho, para isso, 

empreendido por Cassirer, porque marcado pela busca do que permanece na 

variedade das formas como fonte do ser do humano, é muito próximo do modo 

científico de proceder. Prova disso é a presença muito forte de uma Antropologia 

Cultural, que ele, mostrando dela ser muito conhecedor, expõe seus resultados, e 

nisso, busca encontrar a constância ou unidade entre a variedade do simbolycum. 

A fonte, para Cassirer, portanto, é a Ciência. 

Em relação a isso, basicamente, é que a proposta de Heidegger se afasta. 

Ele busca um caminho estritamente filosófico para a superação da fragmentada 

experiência que tem o humano de si mesmo no século XX. Heidegger mantém-se 

junto a uma crítica a Antropologia Filosófica vigente, visto que esta se funda 

numa tradição metafísica, cuja marca é o “esquecimento do ser”. O que significa 

dizer, entre outras coisas, uma aproximação com a ciência e a técnica, ápices do 

referido esquecimento. 

No parágrafo 10 de Ser e Tempo, Heidegger, busca delimitar a pesquisa 

filosófica frente à pesquisa científica. Ela não nega as antropologias positivas, 

mas as fundamenta. A fonte, para Heidegger, rumo a uma pesquisa filosófica 

sobre o humano não é a ciência positiva, mas a cotidianidade do Dasein. É daí 
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que ele mostra a singularidade do humano como ser-para-a-morte. 

O momento do Heidegger em que se assenta essa sua resposta é o de Ser e 

Tempo. Nessa obra de 1927, ele acredita numa Ontologia Fundamental como 

investigação de fundo a toda e qualquer investigação ôntica e ontológica-

categorial do ser. Isso significa a sua primeira tentativa de “destruição” da 

metafísica clássica naquilo em que ela está plantada: o esquecimento do ser. Além 

disso, Heidegger, nessa obra basilar, dá um enfoque particular à fenomenologia 

como método e postura para a efetivação dessa Ontologia Fundamental. 

É nesse contexto teórico que iremos desenvolver o sentido existencial de 

morte como determinante do ser-todo do humano que é, assim, existencial, por 

se dá no horizonte do Dasein. 

 

A ontologia fundamental 

 

A Ontologia Fundamental é condição, meio, para se chegar ao sentido do 

Ser em geral e consiste numa Analítica Existencial do único ente que se comporta 

junto ao Ser e que, por isso, existe. Ser, não dizemos que é, pois aí caímos numa 

representação entetativa do mesmo. 

Pode-se falar em dois grupos de motivos que justificam essa verdade do 

Ser: 1- Motivo hermenêutico: Toda pergunta tem uma carga hermenêutica, isto 

é, é já uma interpretação sobre “o quê” se pergunta (GADAMER, 1997, p. 553s). 

Perguntar “o que é o Ser?”, é, com efeito, já interpretá-lo como ente. É enteficá-

lo. Reduzi-lo a ente. Isto porque quem “é” isso ou aquilo é o ente. “O ente estar 

no ser” (HEIDEGGER, 1992, p.42), o ser dos entes, porém, “não ‘é’ em si mesmo 

um outro ente” (Id, 1989,  Parte I, p.32). 2 – Motivo lógico: a) definir, 

classicamente, o ser ou qualquer outro conceito é incluí-lo em um conceito mais 

amplo e apontar sua diferença específica. Isto é impossível para o ser, visto que é 

o conceito “o mais amplo possível” conhecido pelo ser humano; b) dizer que o ser 

“é” isto ou aquilo, é cair na improbidade lógica de incluir na definição o que quer 

se definir. 

Daí Heidegger falar em recolocar a questão. Falar em: “Dá-se ser” (1991, p. 

224). Nesse dar-se ou acontecer o ser possibilita ente. Ente sim, dizemos que é. 

Ele é dito em seu ser. Do ser, porém, devemos e só podemos perguntar pelo seu 
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sentido. O sentido do ser é a pergunta que lhe cabe. 

Muitos são aqueles que têm ser e cuja condição de possibilidade é o ser. 

Muitos são os entes. Todavia, um só existe. Um só é, além de ôntico, ontológico: 

comporta-se com o ser. Os demais entes são, mas não existem. Existir é ser ex-

tático. Em êxtase. É ser, já desde sempre, “fora” de si, na antecipação de ser. O 

“ente simplesmente dado”, em contraposição ao que é único no existir, não é nem 

indiferente nem não indiferente ao ser (HEIDEGGER, 1989, Parte I, p. 78), isto 

é, nem fora nem dentro de si. Nele não há propriamente relação alguma. De modo 

que, a distinção entre os pares: ser - ente e, ainda, ente que existe – ente 

simplesmente dado, é fundamental na constituição da ontologia heideggeriana. 

Ao único ente que existe e que deve ser analisado existencialmente em seu 

ser, em vista do ser em geral, Heidegger denomina Dasein. Não é por “capricho 

terminológico” (Id, 1989, Parte I, p. 94), que ele não usa termos como espírito, 

pessoa, consciência, sujeito, humano, para se referir ao ente que existe, mas, 

basicamente, porque tais termos não correspondem à realidade que ele está 

pensando, uma vez que tendem a separar o ente especial do seu a priori: o ser- 

no- mundo. Tendem, portanto, a despacializar antecipadamente o ser do Dasein 

(Id, 1989, Parte I, p. 94), isto é, pensa-se com esses termos que “o humano é 

primeiro uma coisa espiritual e, que, só, então, transfere-se para o espaço”. (Id, 

1989, Parte I, p. 94). 

Sem mundo Dasein deixa de existir e inicia sua trajetória como ente 

simplesmente dado, cujo modo de ser não é a mundanidade, mas a 

intramundanidade, isto é, o não ter mundo, mas estar “dentro” do mundo. 

Heidegger, portanto, pensa com o termo Dasein essa “realidade” única do 

ente especial: ser já desde sempre no mundo28 . É o postulado da consciência 

isolado que ele quer, primeiramente afastar, pois esta deturpa o fenômeno do ser 

humano. Por essa razão, a primeira tarefa da Analítica Existencial é mostrar que 

o princípio de um eu e sujeito como ponto de partida deve ser afastado da análise. 

(Id, 1989, Parte I, p.82). Eu e sujeito, bem com a relação deles com o mundo 

enquanto conhecimento é derivado do Dasein: do seu ser – já – no – mundo 

                                                           
28 Heidegger nos chama a atenção, no parágrafo 5 de Ser e tempo, que, ao contrário do que se 
possa pensar, o ponto de partida da Analítica Existencial não é a pré-compreensão do ser que 
constitui todo comportar-se do Dasein com o ente, mas o mundo, isto é, deve-se partir “daquele 
ente com quem [Dasein] se relaciona e se comporta de modo essencial, primeiro e continuamente” 
(1989, Parte I, p. 43).    
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desde sempre (Id, 1989, Parte I, p. 43-45). 

Dasein é ser-no-mundo, não meramente no sentido de que está rodeado 

de coisas, mas no sentido ontológico de que se dá numa “totalidade de 

significados” que habita. O ser-em próprio do Dasein não significa, portanto, um 

estar dentro de...tal como a água está no copo, mas ser familiar a... É por conta 

dessa totalidade significativa que os entes podem vir ao Dasein em seu ser “à 

mão” (Zurandenheit) ou ser “diante da mão” (Vorhandenheit). Entes “a mão” 

(em sua manualidade, em seu uso) e entes “diante da mão” (na relação de quebra 

de sua manualidade) dependem do mundo como totalidade de significados ou 

mundo como o tal. 

O que sustenta o todo dessa estrutura: Dasein, em seu ser-no-mundo, é 

cuidado (Sorge). Essa constituição do “Da” do ser do Dasein deve ser dita no seu 

tripé ontológico ou modos básicos có-originários do Dasein (HEIDEGGER, 1989, 

parte I. p. 215; parte II. p. 31). 

1. A já citada existência. Existir é ser ex-tático. É poder-ser. É 

possibilidade de ser. É não ser uma “substância”, um “dado”. É estar já sempre 

“fora” junto a. É ser lançado fora. Não há um “eu” ou interioridade vazia, mas 

uma interioridade que já é sempre exterioridade29. Existir é ser possibilidade 

mundana: já exterioridade. Quando Heidegger pensa o humano ele o pensa já na 

relação. Daí ele falar Dasein. Pensar o humano como um eu ou um sujeito é 

pensá-lo fora da relação que o constitui a priori, isto é, seu ser- no- mundo. É 

pensa-lo como uma interioridade que depois se exterioriza, “o humano não é no 

sentido de ser e, além disso, ter uma relação com o mundo” (HEIDEGGER,1989, 

Parte I, p. 25). 

Com isso, Heidegger, pode dizer que Dasein, como existente, é 

transcendência enquanto ultrapassamento já desde sempre do ente. Ser 

                                                           
29  O clássico “problema do conhecimento”, no tocante a sua possibilidade ou enigma como 
descrito por E. Husserl em seu texto A ideia da fenomenologia, é um problema em função de uma 
imagem do ser humano como esfera interna e externa (alma e corpo). Essa imagem é que cria o 
problema: como a esfera interna atinge a externa? É ela que deturpa o fenômeno originário do ser 
mesmo do humano como Dasein. No Dasein esse problema não existe, pois ele não se comporta, 
originariamente, com o mundo na forma do conhecimento, mas na disposição. Esta, não obstante 
ser anterior ao conhecimento, não é cega, mas tem sua forma própria de tocar o ente, apreendê-
lo, deixa-lo vir ao encontro, que não é nem teórica nem intuitiva. Ela, ainda mais, não deve ser 
entendida como “afecção da alma”, pois o estar disposto ou indisposto, no sentido psicológico do 
termo, supõe já disposição, ou seja, abertura originária. Supõe já ser-no-mundo, o já estar na 
relação.   
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transcendência é ter mundo. É ser imerso numa totalidade de significado, que já 

permitiu a entrada do ente no mundo (1991, p. 106). 

É abertura para infinitas possibilidades do ser, mas finita em sua 

realização, pois determinada existencialmente pela possibilidade que 

impossibilita: a de não-ser-mais-no-mundo. Isso, basicamente, faz de sua 

transcendência uma transcendência finita. Ele nunca supera os limites de seu 

mundo. 

Dasein, assim, existe, isto é, ele é um preceder-a-si-mesmo. Ele pode ter 

a si em sua frente enquanto projetar de possibilidades, por isso pode ser antes de 

si. Ele é um ente especial, cujo modo de ser é a antecipação. Isso demonstra que 

em seu ser há sempre algo pendente e que ele é uma não-totalidade. A questão 

que isso brota é: como Dasein pode fazer a experiência de seu ser-todo, de sua 

totalidade, visto que quando não há mais nada nele de pendente (isto é, a 

antecipar), ele também não-mais-está-presente-no-mundo?. A resposta de 

Heidegger está, como veremos na conclusão deste texto, no “modo próprio” do 

Dasein se relacionar com a sua morte. O que significa dizer consigo mesmo. 

2. A facticidade, ou seja, o já ser em ou possibilidade efetiva. O já ser em 

mundo no modo de estar-lançado, encoberto em sua origem e destino. Dasein se 

vê, assim, sempre já no acontecido. Já sendo desde sempre lançado em sua 

possibilidade extrema: sua morte, que, por essa razão, já é. A junção dessas duas 

estruturas existências co-originárias do ser do Dasein perfaz a existencialidade 

do Dasein como “projeto projetado” (HEIDEGGER, 1989, parte I, p. 204). 

3. A de-decadência, ou seja, o ser –junto a, achar-se absorvido, de início e 

na maioria das vezes, no mundo cotidiano de suas ocupações. Tal estado 

caracteriza sua possibilidade impropria de ser, na qual predomina o impessoal. A 

propriedade e a impropriedade são estruturas ontológicas fundamentais na 

compreensão do ser do Dasein. Elas são possibilidades de ser e como tais são ser. 

Não havendo entre as mesmas valoração alguma. Heidegger fala em poder-ser 

próprio e poder-ser impróprio, e não em dever ser uma coisa ou outra. São 

possibilidades já acontecidas, que se projetam para a “possibilidade que 

impossibilita”, que é encoberta continuamente pelo ser-junto-ao-ente que vem ao 

encontro no mundo. Propriedade e impropriedade são faces do mesmo ser que 

nunca é um dado, um fato bruto, pois já é, desde sempre, sua negatividade. 
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De sorte que, os termos existência autêntica e inautêntica30 não traduzem 

bem o sentido de propriedade e impropriedade respectivamente, posto que os 

dois primeiros, apontam para uma valoração: uma existência verdadeira e outra 

falsa. Todavia, verdade e falsidade não correspondem a poder-ser próprio e 

impróprio, uma vez que a região ontológica é neutra “(HEIDEGGER, 1991, p. 106) 

e verdade e falsidade tal como aí aparecem, como qualitativo de existência são 

modos derivados do que é mais originário. 

Ocorre apenas que, de inicio e na maioria das vezes, absorvido pelo ente 

simplesmente dado, Dasein se atém, se deixa determinar, por um modo 

impróprio de ser. Para perceber-se impróprio o Dasein tem que se abrir para a 

possibilidade de seu poder-ser próprio. 

Assim, Dasein está, ao mesmo tempo, numa relação de impropriedade e 

propriedade com a morte. A primeira como se verá, dá-se na dimensão do 

morrer-se, na “certeza empírica” de que se morre, na “espera” pela morte e, por 

fim, no “medo” da morte. Já na segunda relação, dá-se com “a minha” morte, na 

“angústia” que lhe é essencial, na sua “insuperabilidade”, na sua 

“irremissibilidade” e, por fim, na sua “antecipação” existencial ou liberdade para 

a “minha morte”. 

 

A fenomenologia em Heidegger 

 

Vejamos agora, sinteticamente, o enfoque particular que dá Heidegger à 

fenomenologia. Segundo ele, entender a fenomenologia naquilo que lhe é mais 

próprio, não é entendê-la como corrente filosófica, mas como “possibilidade de 

pensamento”. Assim pode variar sua expressão concreta, mas não sua questão 

fundamental: o pensamento do ser (HEIDEGGER, 1980, p. 499). O fenômeno é 

o ser. Atrás dele nada há mais a procurar.  

Iremos, portanto, desenvolver o sentido existencial de morte em um 

possível enfoque fenomenológico. No dizer de Heidegger, em uma de suas 

possíveis expressões concretas. No nosso caso, naquela concretizada por ele, 

sobretudo, em sua obra Ser e Tempo. 

                                                           
30 A referência aqui é à tradução de textos de Heidegger “Conferências e escritos filosóficos”, feita 
por E. Stein e publicada na Coleção Os pensadores (Nova Cultural, 1991).  
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Na perspectiva de Heidegger, a fenomenologia é hermenêutica no sentido 

original da palavra: interpretação. Isso é assim, porque a fenomenologia visa o 

sentido do ser, já que ela respeita a natureza indefinível do ser, pois é atitude que 

deixa e faz ver o que deve ser deixado e feito ver por si mesmo. Respeita o 

“específico” do objeto em questão no discurso. Ouve seu apelo. É atitude que 

caminha junto ao fenômeno por um caminho que lhe é próprio.  

Sentido, no tocante ao ser, exige compreensão e interpretação. Ora, como 

para Heidegger, a ontologia só é possível como fenomenologia, por ser atitude 

que respeita o seu objeto e toda ontologia deve ser precedida de uma “ontologia 

fundamental”, que brote de uma “analítica existencial” do Dasein, então a 

hermenêutica, que é fenomenologia, é, antes de tudo, interpretação do ser do 

Dasein. É hermenêutica do hermenêutico, por excelência, visto que junto ao 

Dasein se dá sempre já uma pré-compreensão do ser. Essa hermenêutica, que visa 

o ser, é que se abre para o sentido existencial de morte como “princípio de 

individuação” do Dasein. 

 

O sentido existencial de morte 

 

A análise existencial se depara ou desentranha dois modos básicos do 

Dasein ser. Como vimos: um modo impróprio e outro próprio. A morte, como 

modo de ser do Dasein, assume nele essas duas formas. É junto a essas duas 

formas de se relacionar ou ser-com-a-morte que veremos aparecer seu sentido 

existencial.31 

O movimento epicurista (séc. III a.C) produziu a ideia de que, em relação 

à morte, não devemos ter nenhuma preocupação nem temê-la, pois nunca a 

encontraremos, uma vez que, enquanto estivermos no mundo ela não virá, 

quando ela vier não mais estaremos. A julgar somente por esse pensamento, o 

sentido da morte, subjacente ao epicurismo, é o de morte como sendo um ente 

simplesmente dado, isto é, como um ente que vem ao nosso encontro “dentro” do 

                                                           
31 É no contexto de uma retomada dos resultados a que chegou a primeira seção de Ser e tempo 
acerca dos fundamentos do Dasein, que a análise existencial da morte é feita. Ela é feita, portanto, 
em função de uma aparente fragmentação do ser do Dasein e da necessidade de se buscar uma 
estrutura existencial que supere tal aparência e assegure a visão do todo do Dasein como cura. Os 
parágrafos 46 a 53 ou primeiro capítulo da segunda seção de Ser e tempo são dedicados a essa 
tarefa. 
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mundo; morte como mero deixar de viver; mero não-mais-estar-presente-no-

mundo. Morte como finar (sentido biológico), próprio de todo ser vivo, em 

oposição ao findar (sentido existencial), próprio do Dasein. 

A morte, existencialmente falando, não é um mero finar, mas um modo 

de ser, uma estrutura ontológica do ser do Dasein. É, por isso, um findar. 

Enquanto findar só o Dasein morre. Por ser indeterminada, dela não se tem 

temor, mas angustia. A morte é, essencialmente, angústia. Enquanto objeto de 

temor é algo determinado e que vem ao nosso encontro-no-mundo, ou seja, é 

intramundano, o “objeto” da angústia é indeterminado. Dasein busca de todos os 

modos o seu ameaçador, aquilo lhe angustia. Porém, em vão é a sua busca. Nada 

no mundo serve para a angústia com ela se angustiar. O seu ameaçador esta 

sempre presente, porém em lugar algum. O lugar algum é o lugar do nada, a 

possibilidade do nada é, portanto, o com quê a angustia se angustia. 

Esse nada não é nadificante, pois proporciona duas experiências 

positivas no Dasein. A primeira é a do “mundo enquanto tal” ou mundo 

existencial como “totalidade de sentidos” em que os entes estão, em última 

instância, referidos ao Dasein. Isto é, o mundo como não sendo uma mera 

totalidade de entes, mas antes de sentido. E os entes, em seu sentido, como sendo 

em função dessa totalidade. Se ela falta, faz “faltar”, também, os entes. Na 

angústia os entes permanecem, se mantém aí presentes junto ao Dasein, só que 

aparecem em seu vazio de significado, uma vez que quem falta é Dasein. O mundo 

que aí se abre e que Dasein faz a experiência não é mais a da soma de totalidade 

das coisas, mas totalidade de sentidos, sem o qual ente algum pode vir ou deixar 

de vir ao seu encontro. A angústia é uma espécie de crítica radical do mundo, em 

que Dasein se abre como fundamento do ente. (HEIDEGGER, 1989, parte II, p. 

140ss). Daí sua proximidade com a morte. 

A segunda experiência, consequência da primeira, é o nada do 

fundamento que o Dasein se vê lançado, isto é, na impossibilidade de no mundo 

de suas ocupações tecer uma trama de significações que fundamente sua 

existência. Nisso consiste o porquê da angústia se angustiar. Tanto na primeira 

experiência como na segunda é Dasein que falha, isto é, que se vê lançado em seu 

poder-ser-mais-próprio. Dasein “nu e cru”, lançada no fundo estranho do seu ser-

no-mundo cotidiano e familiar. Lançado em sua morte. Angústia e morte colocam 

em jogo a mesma coisa: o ser-no-mundo do Dasein. Apontam para a mesma 
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possibilidade: o não-mais-estar-no-mundo. 

Disso deve brotar a compreensão do Dasein como ente que se mantém no 

familiar, no âmbito do sentido. Todavia, mantém-se aí resistindo (fugindo) à falta 

de sentido, à estranheza que lhe fundamenta. 

Ao dar início à sua hermenêutica existencial da morte, Heidegger, fala, 

basicamente, em duas possibilidades fenomenais ou modos de acesso a temática 

da morte. A primeira, em cada Dasein. A segunda, na vivência da morte do outro. 

As duas fracassam. No primeiro caso, porque a morte não se deixa experimentar, 

isto é, a transição para o não mais-estar-presente impede o ente especial de fazer 

a experiência dessa transição. Essa impossibilidade coloca em evidência a 

possibilidade de se fazer tal experiência no outro. Todavia, nessa segunda 

possibilidade, ninguém pode morrer a morte do outro. A morte de cada um é 

insubstituível. O máximo que se pode fazer é morrer pelo outro, mas nunca 

morrer sua morte. E, ainda, se pode estar junto do morto, sentido sua perda, mas 

nunca a perda ontológica como tal. Em resumo, é impossível fazer a experiência 

tanto de sua própria morte quanto do outro. Ela é, assim, como nos diz Rilke, “a 

face da vida que é afastada de nós, que não é iluminada por nós” (apud 

HEIDEGER, 1962, p.247). É escondida de nós. 

Excluídas essas duas possibilidades, de caráter ôntico, resta a alternativa 

de tematizar a morte enquanto morte, isto é, numa perspectiva ontológica-

existencial. E nessa perspectiva “buscar na própria pre-sença [Dasein] o sentido 

existencial de seu chegar ao fim e mostrar que esse ‘findar’ pode construir todo o 

ser desse ente que existe” (HEIDEGGER, 1989, parte II, p. 22). Trata-se, 

portanto, de buscar o sentido existencial do “fim” e da “totalidade”. Fim e 

totalidade próprios do Dasein, que deve fazer ver que a impossibilidade do Dasein 

fazer as experiências de seu ser todo é apenas aparente, visto que é consequência 

de uma compreensão inadequada de fim e totalidade ou da morte do próprio 

Dasein como findar, gerado por uma visão, também equivocada, do seu próprio 

ser. 

Dasein, analogamente ao fruto, enquanto é, já é sempre seu ainda-não e, 

por conseguinte, seu fim. Com efeito, a morte é um modo de ser que ele assume 

no momento em que é. Acerca dessa afirmação Heidegger recorda um trecho de 

uma homilia dos Santos Padres: “Todo humano desde que nasce já é 

suficientemente velho para morrer”. Não há, portanto, distância ontológica entre 
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o nascer e o morrer do Dasein. 

O amadurecimento do fruto, enquanto seu ainda-não ou fim, significa 

para o fruto sua completude. A morte do Dasein, porém, enquanto seu ainda-não 

ou fim, não significa a mesma coisa, posto que o Dasein pode amadurecer antes 

de seu fim ou chegar a ele antes de seu amadurecer. Morte, portanto, enquanto 

fim do Dasein, significa, de um lado, ser-para-o-fim – por outro lado, significa 

completar-se, ou seja, esgotar todas as suas possibilidades. Não será que 

justamente lhe foram tiradas as possibilidades? A resposta de Heidegger é 

afirmativa: “A morte é, em última instância, a possibilidade da impossibilidade 

da presença [Dasein]” (HEIDEGGER, 1989, parte II, p. 320). 

Isso significa dizer que a morte, enquanto possibilidade é possibilidade: 

1- pura, isto é, não realiza nada, mas desrealiza. É limite de realização. Com ela 

nada advém que possa encobrir o seu caráter, tão-somente, de possibilidade32; 2 

– é possibilidade efetiva, isto é, já é, não tendo, por isso, o sentido clássico de 

possibilidade como “o que não é real e nunca será necessário” (HEIDEGGER, 

1989, parte I, p. 199), mas como existencial é a determinação ontológica mais 

originária e positiva do Dasein. Não é inferior a realidade e a necessidade. É o que 

determina primeiro, embora seja percebido depois. É, assim, mais atual que 

atualidade; 3 – é possibilidade que determina o modo de ser de todas as outras 

infinitas possibilidades de ser do Dasein, pois desvela a todas em seu caráter 

finito; 4 – é possibilidade que eleva o futuro (a antecipação) como faceta ou 

“êxtase” mais importante do tempo, ou seja, o já ser projetado em sua 

possibilidade extrema. O estar já sempre fora, ser sua transcendência. Seu 

ultrapassamento. Ser “no” e “fora” do mundo. 

Contudo, no cotidiano, Dasein se atém a um modo impróprio de ser-

para-a-morte ou em fuga, resistindo, ao estranho que lhe “habita” o ser. O que 

significa, ao mesmo tempo, primeiro, desviar – na forma de certeza de que se 

morre – a sua morte para o impessoal, para o “se” (indeterminação do quem). E, 

segundo, empenhar-se – na forma de espera – em sua realização. 

No primeiro caso, a certeza que se tem da morte, no impessoal, é uma 

certeza empírica, que se obtém via indução. A partir dos casos de morte se chega 

                                                           
32  Heidegger com isso nada está dizendo acerca de um pós-morte. Não está negando nem 
afirmando a possibilidade de continuar vivendo numa outra vida. A interpretação heideggeriana, 
porque filosófica, está presa ao mundo. É no âmbito do ser-no-mundo. 
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à conclusão de que todo humano morre. Essa generalização ao invés de aproximar 

a morte, em seu sentido existencial, a distancia sutilmente, pois banaliza e a 

desvia para a impessoalidade: para o morrer-se. A morte, então, que é sempre 

minha, que me singulariza, torna-se um acontecimento público e trivial. É certo 

que se morre, diz o discurso impessoal, mas, de imediato, não se é atingido por 

ela. No cotidiano, Dasein debate-se com sua morte, mas o faz fugindo. O 

impessoal encobre o que há de mais característico na certeza da morte: o fato de 

ser possível a cada momento. A certeza empírica da morte gera uma falsa certeza 

de morte, posto que esconde o que é certo na certeza da morte: a própria morte 

como minha. O ser-para-a-morte, nesse modo foge de si mesmo. Mesmo essa 

fuga, porém, demonstra, positivamente, que o Dasein está sempre se 

determinando, primeiramente, como ser-para-a-morte. 

O segundo caso – o empenhar na realização da morte na forma de espera 

– constitui-se num desviar “o possível enquanto possível”, para um possível para 

quê. No caso da morte, enquanto existencial do Dasein, não é esse modo próprio 

de se relacionar com o possível que ela, essencialmente, é. Dois são os motivos: 

primeiro, a morte não é nem um ente-manual (à mão) nem ao modo do ente 

simplesmente dado (diante da mão), enfim, não é um ente intramundando. 

Segundo, empenhar-se em sua realização, deixar de viver, é retirar o terreno 

sobre o qual Dasein é ser-para-a-morte, pois ele só é ser-para-a-morte enquanto 

vivo. O fenômeno da espera conduz justamente à primeira e à segunda situação. 

A espera é o modo como no cotidiano Dasein se relaciona com o possível. Toda 

espera compreende e tem seu possível comprometido com o se, o como e o 

quando o possível (o esperado) se realiza. Na espera, portanto, o real e o possível 

se relacionam, de tal modo que o desejo do real, ou ainda, o comprometimento 

com a concretude de algo, absorve o possível como possível. O caráter de 

possibilidade da espera é eliminado em função do real nela implicado. Esperar, 

portanto, pela morte não é, apenas, desviar, ocasionalmente, o olhar do possível 

para sua realização, mas, em sua essência, é já empenhar-se em sua realização. 

Todavia, a morte, enquanto possibilidade, não possibilita nada de real, 

não dá a Dasein nada que em si possa ser real. Não há nada de real que advenha 

com a morte, que faça o Dasein esquecer o seu caráter de pura possibilidade. Ao 

contrário, quanto mais desentranhado for o caráter de pura possibilidade da 

morte, mais distante do real ela se encontra e mais próxima fica de ser a 
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possibilidade da impossibilidade de todo real. 

Tendo a espera o modo de ser antes descrito, esperar pela morte é 

empenhar-se em morrer. E isso significa tirar da morte seu caráter ontológico de 

pura possibilidade, pois é desviar-se para um possível para quê. É enteficá-la. E, 

ainda, é retirar o a priori sem o qual não se é ser-para-a-morte: o estar vivo, o 

estar-ainda-presente-no-mundo. 

O ser-no-mundo, enquanto o a priori do Dasein, é o ser-no-mundo-

compartilhado. Dasein é ser-com. Mesmo o estar só é ser-com-no-mundo, pois 

somente num ser-com e para um ser-com é que o outro pode falhar. A morte, 

enquanto possibilidade, é irremissível. O fato de ser irremissível reivindica 

Dasein em sua singularidade. Isso implica dizer que todo ser-junto-a e ser-com-

os-outros falham quando se trata do poder-ser-mais-próprio e extremo do 

Dasein. De sorte que, a irremissibilidade da morte, compreendida no modo de 

antecipação, que não é antecipação biológica da morte, revela que Dasein, em seu 

poder-ser-mais-próprio é sozinho. 

A morte é sempre e desde já minha. Dasein só é ele mesmo quando se dá 

essa sua possibilidade e na medida em que, enquanto ser-com, projeta-se, 

primeiramente, para essa sua possibilidade. Isso o faz assumir, na antecipação, o 

seu próprio ser: sua finitude a partir de si mesmo e para si mesmo. A morte é, 

enquanto a possibilidade, por excelência do Dasein, por um lado, condição de 

toda intersubjetividade, pois só nela Dasein é ele mesmo, se singulariza. E, por 

outro lado, é limite de toda intersubjetividade, uma vez que na morte singular de 

cada Dasein o ser-com falha. 

Enquanto poder-ser e, apesar desse seu poder infinitas possibilidades de 

ser, Dasein não é capaz de superar a possibilidade da morte. A morte é 

insuperável. É possibilidade extrema. Todas as demais são determinadas em seu 

modo de ser por ela. Todas são finitas. Esse caráter de insuperabilidade da morte 

liberta Dasein para a sua possibilidade mais própria de ser. Nessa liberdade a 

crítica radical ao mundo se desentranha, o não-fundamento se abre, no qual as 

tramas de significações em que ele se encontra em sua finitude mundana e 

familiar podem ser quebradas. A liberdade nessa dimensão é ontológica, visto que 

põe em questão a presença no mundo. É liberdade para a morte. Para o não-mais-

estar-presente. Para sua possibilidade extrema. 

O tempo nessa dimensão não é mais contínuo do mundo ôntico, ou seja, 
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tempo eterno como sucessão de agoras sem começo nem fim, mas o tempo 

ontológico ou tempo finito, no qual Dasein é trazido para o nada de seu 

fundamento. A liberdade ontológica ou para a morte, mostra que nesse pertencer 

ao mundo já sempre está o ainda-não-pertencer e o não-pertencer-mais-a-este-

mundo. Daí que voltar ao passado é um ir em direção a sua morte, seu futuro 

(nada de fundamento). Tempo em que o possível (futuro), é, assim, mais atual 

que atualidade (presente) e que já sempre foi assim (passado): no começo Dasein 

é seu fim. É, pois, lançado em seu ser-para-o-fim. 

A possibilidade da morte, portanto, de um lado, angustia Dasein, mas, 

por outro, é o sentido de sua transcendente finitude. É transcendência na 

imanência. Dasein só é enquanto ser-no-mundo e enquanto possibilidade de não-

mais-ser-no-mundo, ou seja, enquanto ser-para-a-morte, não fosse assim ele 

poderia adiar as suas decisões ao infinito. Ele não precisaria decidir e fazer nada 

agora. Isso o tornaria impossível. Dasein somente é, portanto, nessa constituição 

ontológica de ser e não-ser. Ele é clareira (Lichtung) do ser, isto é, o aberto, o 

livre, no sentido do ocupável, ao mesmo tempo: por suas possibilidades de ser e 

não-ser, pela luz e pela escuridão, pelo desvelamento e velamento, pela vida e pela 

morte. Em seu ser co-habita, originariamente, as duas possibilidades sempre. A 

tradição elegeu como lugar da verdade o ser, a luz, o desvelamento, a vida. Com 

isso esqueceu o implicado em cada um desses lugares: a resistência ao não-ser, à 

escuridão, ao velamento e à morte. 

 

 Conclusão 

 

A insistente questão de como Dasein pode fazer a experiência de sua 

totalidade ou ser-todo. Como pode, assim, escapar a fragmentação de seu ser, tem 

agora um caminho de resposta. 

A possibilidade mais própria do Dasein é a da sua morte, por um lado, 

como iminente privilegiado, irremissível e insuperável. E, por outro, como 

concreção das três estruturas da cura ou ser-todo do Dasein. A primeira 

(existência) como ser-para-essa-possibilidade-primeira. A segunda 

(facticidade), como já-sendo-lançado-efetivado-nessa-possibilidade e a terceira 

(decadência), como anúncio-da-fuga-da-estranheza ou ser-para-a-morte-
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mais-próprio. Desse modo: “Existência, facticidade, de-cadência caracterizam o 

ser-para-o-fim, constituindo, pois, o conceito existencial da morte” 

(HEIDEGGER 1989, parte II, p.34).  

Essa possibilidade mais própria se abre na angústia e se mantém, de 

forma diferente, no modo de ser da antecipação. “O ser-para-a-morte se perfaz, 

portanto, como antecipação da morte, ou ainda, como liberdade para a morte [...]. 

Antecipar a morte é um ‘querer-ter-consciência-da-morte”. (LOPARIC, 1990, 

p.184). É viver primariamente e permanentemente, na possibilidade de não-

mais-estar-aí. É alojar nisso a determinação originária de seu ser. 

Ser-para-a-morte é antecipação do poder-ser-mais-próprio de um ente 

cujo modo de ser é a antecipação. O “fim” a que se refere ou é antecipado no 

Dasein não é um mero deixar de viver, um terminar, como finda uma chuva, pois 

“o finado” nunca se reduz a um ente simplesmente dado ou a um ente como 

instrumento à mão, mas ser-para-o-fim, é o que somos, é o que primeiro nos 

define em vida. 

Antecipar o ser-para-o-fim é vê-se jogado no impessoal (no familiar) em 

resistência ou fuga do estranho; é assumir a responsabilidade pela sua morte; é 

abrir-se para a sua singularidade ou si mesmo; é, por fim, compreender-se em 

sua totalidade finita ou vê-se na totalidade finita do seu ser. Nesse sentido 

existencial só o humano morre. É a tarefa da filosofia, enquanto guardiã do 

humano, não deixar que o humano disso se esqueça. 
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7. O papel das emoções nas decisões éticas segundo Damásio: o 
racionalismo filosófico sub judice da neurociência33 
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Introdução 

 

A partir do enfoque da neurociência, Damásio em O erro de Descartes, 

originalmente publicado em 1994, opõe-se às versões racionalistas da ética que 

defendem a tese segundo a qual decisões éticas são baseadas na sobreposição da 

razão às paixões, ou mesmo na anulação das emoções. Esse tipo de tradição 

perpassou grande parte do pensamento ético ocidental e está presente em 

Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, 

Hegel, para citar os mais emblemáticos. Nesse sentido, o “erro de Descartes” é 

um título metafórico para simbolizar todas as correntes éticas que prescindiram 

do papel central das emoções nas tomadas de decisões.   

Além do viés metafórico, Descartes também é o principal mentor em nível 

teórico por propor em seu Discurso do Método um gap entre corpo e mente em 

defesa do seu cogito ergo sum. Além de uma separação arbitrária entre coisa 

pensante e coisa extensa, sua invenção se complica ainda mais à medida que o 

pensar encontra seu fundamento último na ideia de perfeição infundida na mente 

humana por Deus, o ser maximamente perfeito, não podendo a partir daí ser mais 

possível retirar de tal ideia a forte dependência de sua teoria filosófica de uma 

base teológica e metafísica.  

No sentido oposto a Descartes e ao racionalismo ético, Damásio defenderá 

a tese do organismo ou da indissociabilidade entre corpo, mente e cérebro sem 

criar uma contraposição entre emoção e razão. Como ele mesmo afirma, 

“claramente nunca desejei contrapor a emoção à razão; pretendi, isso sim, ver a 

emoção como, no mínimo, uma auxiliar da razão e, na melhor das hipóteses, 

                                                           
33 Este artigo é fruto de pesquisas realizadas na disciplina de Neurofilosofia ministrada pelo Prof. 
Nythamar Oliveira em 2014 no PPG Filosofia-PUCRS. Uma primeira versão da pesquisa foi 
publicada na Revista Intuitio-PUCRS, V. 7, n. 2 (2014). Nesta segunda versão, a pesquisa foi 
refeita, reescrita e atualizada para os propósitos de um capítulo de livro, tendo como enfoque 
central o tema das emoções e implicações para as decisões éticas. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-01-7-07
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mantendo um diálogo com ela. Tampouco opus a emoção à cognição, pois a meu 

ver a emoção transmite informações cognitivas, diretamente e por intermédio de 

sentimentos” (DAMÁSIO, 2006, p. 9).   

Essa tese da indissociabilidade é extraída de estudos empíricos advindos 

da neurociência, entretanto, sem limitar-se a um empiricismo ou naturalismo34 

de ordem eliminativista que consiste em rechaçar os elementos normativos e 

sociais do campo das decisões, e de igual modo sem restringir-se ao 

intencionalismo. “A postura intencional é a estratégia de interpretar o 

comportamento de uma entidade (pessoa, animal, artefato, qualquer coisa) 

tratando-a como se fosse um agente racional que governa suas ‘escolhas’ de ‘ação’ 

por uma ‘consideração’ de suas ‘crenças’ e ‘desejos’” (DENNETT, 1997, p. 31).   

Não se trata, portanto, de ficar preso aos extremos do naturalismo e do 

racionalismo, mas de entender as decisões éticas a partir de uma confluência 

entre mente, corpo e cérebro em que estão presentes elementos de ordem tanto 

biológica quanto de ordem social. Além dessa visão mais holística, há como base 

de pesquisa o pressuposto da falibilidade da própria ciência diante do enigma da 

mente: “talvez a complexidade da mente humana seja tal que a solução para o 

problema nunca possa vir a ser conhecida devido às nossas limitações 

intrínsecas” (DAMÁSIO, 2006, p. 19). A ciência, mesmo com bases empíricas 

demonstrativas, não poderá se errogar de oferecer uma verdade última e acabada 

sobre o que é a mente, qual sua relação com o corpo e o cérebro; ela é um work 

in progress.   

 

 
O erro de Descartes e a ressignificação neurocientífica da relação 
corpo-mente-cérebro 

 

 Como dito na introdução, o “erro de Descartes” simboliza um equívoco da 

tradição racionalista à medida que desprezou o papel do corpo, da matéria e das 

                                                           
34 O que chamo de “naturalismo eliminativista”, como dito, consiste em rechaçar a normatividade 
de questões concernentes à relação corpo-mente-cérebro. Portanto, esse tipo de naturalismo 
pensa que os estados mentais são estados ligados somente ao cérebro. Trata-se de uma concepção 
biológica dessa relação. Há, todavia, o “materialismo eliminativo” que, segundo Paul Churchland 
(2002, p. 568), “é a tese que nossa concepção de senso comum dos fenômenos psicológicos 
constitui uma teoria radicalmente falsa, uma teoria fundamentalmente tão defeituosa que tanto 
os princípios quanto a ontologia dessa teoria, em vez de serem reduzidos, acabarão sendo 
deslocados por completo da neurociência.”   
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paixões para aquisição de uma vida ética virtuosa no campo da filosofia prática 

ou mesmo para um conhecimento indubitável no campo epistemológico. A partir 

daí foi dada primazia absoluta à transcendência em detrimento da imanência, à 

razão em prejuízo da emoção. Tudo aquilo que está ligado à dimensão corporal 

foi visto como oneroso e sem valor prático em termos éticos, e sem valoração 

epistêmica. 

Descartes levou às últimas consequências o racionalismo através da 

persecução a um conhecimento certo e apodítico, inabalável, do qual não se pode 

ter dúvida alguma. As ideias claras e distintas partem de uma depuração de toda 

matéria sensível e contingente. A dúvida é o motor do método e, desta forma, 

coloca-se sub judice da crítica racionalista tudo o que advém dos canais sensoriais 

e tudo aquilo que foi ensinado e repassado pela tradição. No Discurso do Método, 

Descartes trancado numa caserna aquecida do frio europeu pôs-se a demolir todo 

o edifício de seus conhecimentos empíricos e chegou ao núcleo indubitável, a 

saber, que ele poderia colocar tudo em dúvida, exceto que estava pensando, e 

deste modo, o cogito se interpôs como a atividade mais nobre e como o núcleo 

seguro do saber e das ciências. Os sentidos conduzem a enganos, a razão pura a 

conhecimentos inabaláveis.  

Para isso, foi necessário traçar regras e métodos do conhecimento 

verdadeiro que consistiram em partir apenas de ideias claras e distintas, dividir 

tais ideias, analisa-las a partir de sua simplicidade e complexidade, enumera-las 

e revisa-las o máximo possível a fim de subtrair o que havia de mais seguro para 

o conhecimento (cf. DESCARTES, 1996, p. 23). É na quarta parte do Discurso do 

Método que Descartes conclui a partir do seu rigoroso exame o cogito ergo sum. 

Como ele mesmo afirma, enquanto pensava que tudo era falso, se deu conta que 

era necessário um ser pensante para pensar a falsidade dos objetos investigados. 

E isso é o que há de mais seguro que até mesmo um gênio maligno poderia 

prejudicar, a consciência de que ele era uma res cogitans: “E, notando que esta 

verdade – penso, logo existo - era tão firme e tão certa que todas as mais 

extravagantes suposições dos céticos não eram capazes de abalar, julguei que 

poderia admiti-la sem escrúpulos como o primeiro princípio da filosofia que 

buscava” (DESCARTES, 1996, p. 38).  

Isso teve forte influência sobre o próprio conceito de intuição que 

doravante não seria mais ligado à dimensão sensorial, mas à parte intelectiva da 
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alma; “por intuição entendo, não a convicção flutuante fornecida pelos sentidos 

[...], mas o conceito de mente pura e atenta tão fácil e distinto que nenhuma 

dúvida nos fica acerca do que compreendemos” (DESCARTES, 1989, p. 20). Essa 

separação entre corpo (res cogitans) e mente (res extensa) e a pretensa razão 

independente dos sentidos e das emoções é o erro de Descarte.  

 
A separação abissal entre o corpo e a mente, entre a substância corporal, 
infinitamente divisível, com volume, com dimensões e com um 
funcionamento mecânico, de um lado, e a substância mental, indivisível, sem 
volume, sem dimensões e intangível, de outro; [...]. Especificamente: a 
separação das operações mais refinadas da mente, para um lado, e da 
estrutura e funcionamento do organismo biológico, para o outro (DAMÁSIO, 
2006, p. 280).  

 
 

Contrário ao racionalismo cartesiano, Damásio (2006, p. 276) presume 

que os processos racionais não são puros, mas configurados mediante impulsos 

biológicos, somáticos e emotivos: “pode existir um elo, em termos anatômicos e 

funcionais, entre razão e sentimento e entre esses e o corpo.” A relação entre 

corpo-mente-cérebro não pode ser redutível apenas a um fator, mas tem a ver 

com um complexo que envolve as dimensões corpóreo-biológica, emotiva e 

racional, acrescentando-se a isso o mundo social em que essa relação se dá. Em 

nível de tomada de decisão as emoções e a sensibilidade passam a ter lugar 

central. A decisão correta não pode ser tomada a partir do argumento da “razão 

nobre” a partir da qual evoca-se a reflexão pura em detrimento de emoções. 

Sentimento e dor devem ser importantes para a ética e, diante disso, o papel 

principal da medicina deve ser o de proporcionar o alívio dos sofrimentos, seja de 

seres humanos ou de animais35, isso para demonstrar que as implicações para as 

ciências são as mais pulverizadas possíveis.  

Nessa ampliação da relação corpo-mente-cérebro, Damásio (2006, p. 54) 

refaz o próprio conceito de cérebro que deve ser pensado como “supersistema de 

sistemas” que significa a rede neural na qual bilhões de células são responsáveis 

pela atividade cerebral. As experiências sensoriais (imagens, sons, sabor, aroma) 

ocorrem num cérebro triúnico composto pelo (i) tronco cerebral que é 

responsável pela manutenção da vida, equilíbrio cardíaco, respiração; pelo (ii) 

                                                           
35  Isso tem implicações para a ética prática. De acordo com Singer (2002, p. 71), “a dor e o 
sofrimento são coisas más e, independentemente da raça, do sexo ou da espécie do ser que sofre, 
devem ser evitados ou mitigados.”  
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sistema límbico e córtex pré-frontal que concerne às emoções, (iii) e pelo córtex 

que é a parte do cérebro ligado ao pensamento, linguagem e consciência.  

Corpo-mente-cérebro constituem um único organismo, sendo que a 

integração bioquímica e neural entre corpo e cérebro é viabilizada por dois canais 

centrais: os nervos motores e sensoriais periféricos e a corrente sanguínea. O 

primeiro canal transmite sinais do corpo para o cérebro e deste para o corpo 

através dos córtices sensoriais iniciais da visão, audição, das sensações 

somáticas, do paladar e do olfato; o segundo transporta sinais químicos, como 

hormônios, neurotransmissores e neuromoduladores. Deste modo, “o cérebro 

humano e o resto do corpo constituem um organismo indissociável, formando 

um conjunto integrado por meio de circuitos reguladores bioquímicos e 

neurológicos mutuamente interativos” (DAMÁSIO, 2006, p. 17).  

Desse ponto de vista da tese do organismo, não se pode pensar um cérebro 

numa cuba (cf. PUTNAM, 1981, p. 5) ou outro experimento que venha a separar 

corpo e cérebro e suas implicações para a mente. A consciência existe dentro de 

um corpo que a afeta. Os estados mentais não dependem apenas do contato com 

o mundo exterior (externalismo), ou somente de estados mentais da consciência 

(internalismo), mas é fruto da interação entre ambos.  

 
[...] o amor, o ódio e a angústia, as qualidades de bondade e crueldade, a 
solução planificada de um problema científico ou a criação de um novo 
artefato, todos eles têm por base os acontecimentos neurais que ocorrem 
dentro de um cérebro, desde que esse cérebro tenha estado e esteja nesse 
momento interagindo com o seu corpo. A alma respira através do corpo, e o 
sofrimento, quer comece no corpo ou numa imagem mental, acontece na 
carne (DAMÁSIO, 2006, p. 18).  

 
 

  Processos mentais não são apenas processos do cérebro como pensa 

Patricia Churchland (1989, p. 482) ou como pensa Searle (2006, p. 8) quando 

afirma que os fenômenos da mente são causados por processos neurofisiológicos 

no cérebro. “Os fenômenos mentais, quer conscientes ou inconscientes, visuais 

ou auditivos, dores, cócegas, comichões, pensamentos, na realidade, toda a nossa 

vida mental, são causados por processos que têm lugar no cérebro” (SEARLE, 

1997, p. 23). Searle, apesar de enfatizar a dimensão biológica, evoca a consciência 

como a palavra-chave de sua filosofia da mente. Critica a tradição que pensou a 

mente como neutra, como sendo restrita a comportamentos externos 

(behaviorismo), prescindindo do papel da consciência e da intencionalidade. 
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 Mesmo evocando o papel da consciência, Searle ainda fica preso a um 

modelo biológico e naturalizado de mente entendendo os estados mentais como 

processos do cérebro. A tese damasiana do organismo parte do princípio que a 

mente não é redutível ao cérebro, mas tem a ver com o cérebro, com o corpo e 

com o ambiente físico e social que a circunda:  “o organismo interage com o 

ambiente como um conjunto: a interação não é nem exclusivamente do corpo 

nem do cérebro” (DAMÁSIO, 2006, p. 17).  

 Contra o reducionismo biológico dos estados mentais escreve Damásio:  

 
Não viso reduzir os fenômenos sociais a fenômenos biológicos, mas antes 
debater a forte ligação entre eles. Quero sublinhar que, muito embora a 
cultura e a civilização surjam do comportamento de indivíduos biológicos, 
esse comportamento teve origem em comunidades de indivíduos que 
interagiam em meios ambientes específicos. A cultura e a civilização não 
poderiam ter surgido a partir de indivíduos isolados e, portanto, não podem 
ser reduzidas a mecanismos biológicos [...]. A compreensão desses 
fenômenos requer não só a biologia e a neurobiologia, mas também as 
ciências sociais. Existem nas sociedades humanas convenções sociais e 
regras éticas acerca e acima das convenções e regras que a biologia por si 
proporciona (2006, p. 153).  

 
 

 A abordagem de Damásio, portanto, repensa a relação clássica entre corpo 

e alma, contemporaneamente ressignificada em corpo-mente-cérebro a partir de 

uma tese unitiva em que a ação humana deve ser vista de modo holístico, no 

sentido que ela tem componentes biológicos, racionais, emotivos, sociais e 

culturais. Reduzi-la apenas a um desses componentes implica restringir a riqueza 

do que seja propriamente o humano. 

 

Repensando o conceito de subjetividade: as hipóteses do eu neural e 
dos marcadores somáticos 

 

 O modo como Damásio repensa a relação entre corpo-mente-cérebro tem 

implicações sobre o conceito de subjetividade. Ainda hoje na filosofia prevalece 

uma marca racionalista desse conceito, em que não se leva em consideração a 

complexidade do humano. No ponto anterior vimos que a neurociência 

damasiana, contrapondo-se ao erro de Descartes, defende a tese do organismo 

indissociável a partir da qual cérebro e corpo devem compor um único organismo 

interligado formando um conjunto integrado por meio de circuitos bioquímicos 
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e neurológicos mutuamente interativos: “se você cortasse todos os nervos que 

levam sinais ao cérebro para o corpo, seu estado do corpo alterar-se-ia 

radicalmente e, como consequência, o mesmo sucederia com sua mente. Se 

desligasse apenas os sinais do corpo para o cérebro, sua mente também se 

alteraria” (DAMÁSIO, 2006, p. 258).  

Uma prova disso se dá com pessoas que têm asomatognosia, que é a perda 

temporária da sensação corporal; elas desconhecem o estado atual de seu corpo, 

justamente porque o canal de troca de informações entre circuitos cerebrais e 

corpóreos está comprometido. Elas têm ciência de seus batimentos cardíacos, de 

seu processo digestivo, e de sua respiração, devido as sensações armazenadas em 

sua memória; isso não se deve à atividade atual do corpo-cérebro (cf. DAMÁSIO, 

2006, p. 268).  

A subjetividade requer não apenas um ato racional superior à dimensão 

somática, mas pressupõe a integração entre componentes corpóreos, emotivos e 

racionais. Identidade individual não é apenas aquilo que subsiste sem 

contingências (o que sobra de um processo de depuração racionalista), ou seja, 

não é apenas substância sem acidente, mas inclui a complexidade de 

componentes de um indivíduo relativa ao corpo, mente e cérebro.  

Um dos pontos pelos quais Damásio enaltece o papel do corpo e das 

emoções na subjetividade é o dos marcadores somáticos. O nosso corpo reage em 

fração de segundos a eventos cotidianos sem que para isso seja acionada uma 

razão pura que prescinda do campo somático-emotivo. Um indivíduo e um 

animal reagem a situações de perigo não por um cálculo racional meticuloso e 

demorado, mas mediante instinto de sobrevivência e a partir de experiências 

vividas. “Os marcadores-somáticos são, portanto, adquiridos por meio de 

experiências, sob o controle de um sistema interno de preferências e sob a 

influência de um conjunto externo de circunstâncias que incluem não só 

entidades e fenômenos com os quais o organismo tem de interagir, mas também 

convenções sociais e regras éticas” (DAMÁSIO, 2006, p. 211).  

Os marcadores somáticos são marcas emocionalmente registradas de 

nossas experiências (cf. DAMÁSIO, 2006). Eles são registrados no sistema neural 

pré-frontal que recebe sinais enviados por regiões sensoriais, seguindo-se daí a 

construção de imagens em forma de pensamentos. O que poderia ser uma reação 

racional a uma experiência, sob essa ótica trata-se de uma reação corpórea e 
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emotiva, pois os córtices pré-frontais são a parte do cérebro em que acontecem as 

emoções.  

A hipótese dos marcadores somáticos pressupõe que o corpo não seja o 

coadjuvante, mas o componente principal que transmite informações ao cérebro. 

O corpo é vital para o direcionamento das ações éticas, pois ele registra as 

emoções que influenciam nos nossos processos decisórios; não há mente vazia, 

mas mente repleta de imagens advindas de informações corporais e emotivas (cf. 

DAMÁSIO, 2006, p. 202). Disso se pode depreender que as emoções precedem à 

razão.  

Para testar a hipótese dos marcadores somáticos, Damásio não se deteve 

apenas na literatura, mas fez testes laboratoriais. Dividiu dois grupos, o dos 

indivíduos normais e o dos indivíduos com lesões cerebrais pré-frontais em que 

o campo emotivo e de tomada de decisões vinculada ao comportamento social 

estaria prejudicado. Conectou eletrodos à pele e a um polígrafo objetivando 

averiguar a reação dos indivíduos diante de imagens contrastantes, sendo 

algumas tranquilas e outras perturbadoras. Damásio queria testar se os 

marcadores somáticos eram acionados e disparados diante de imagens, em outras 

palavras, se o sistema nervoso autônomo localizado no sistema límbico e no 

tronco cerebral ainda era capaz de reagir em indivíduos com lesões pré-frontais, 

e qual a intensidade de diferença em relação a indivíduos não lesionados. 

  
Os resultados foram inequívocos. Os indivíduos sem lesão frontal – quer os 
normais, quer aqueles com lesões em outras partes do cérebro – produziram 
um grande número de respostas de condutividade dérmica às imagens 
perturbadoras, mas não às imagens tranquilas. Em oposição, os doentes com 
lesão frontal não conseguiram produzir nenhuma resposta de condutividade 
dérmica (DAMÁSIO, 2006, p. 241).  

 

Os indivíduos com lesões pré-frontais sabiam que as imagens eram 

perturbadoras, mas não expressavam emoções diante das mesmas. “O doente 

estava dizendo-nos, muito simplesmente, que sua carne já não reagia a esses 

temas como reagira em ocasiões anteriores. Que, de certa forma, saber não 

significa necessariamente sentir [...] (DAMÁSIO, 2006, p. 243). Isso traz 

implicações diretas para a ética, em especial, a informação que o agir moral não 

é uma questão de conhecimento, mas antes de tudo concernente à emoção. 

Indivíduos sem emoção e sem marcadores somáticos são propensos a não tomar 

decisões adequadas da forma como indivíduos não lesionados no córtex pré-
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frontal teriam chances de tomar. Inclusive Damásio (2006, p. 256) relata o caso 

de um de seus pacientes com lesão pré-frontal que ao dirigir numa pista 

escorregadia continuou tranquilo e impassível, enquanto via motoristas não 

lesionados apavorados perdendo o controle do carro.   

 

O papel das emoções nas tomadas de decisão: os casos de Phineas 
Gage e Elliot 

 

Antes de passar aos casos de Gage e Elliot, quero acentuar brevemente a 

centralidade das emoções na ética enquanto reação ao racionalismo. Penso que 

um dos filósofos mais emblemáticos é Hume. Para ele o agir moral não pode 

prescindir do componente emocional, pois as emoções precedem à razão. A nossa 

base cognitivo-moral em termos de percepção está assentada nas impressões 

sensíveis do mundo, de modo que sensações, paixões e emoções são os primeiros 

vetores que determinam tanto a nossa atividade intelectiva quanto prática. Não 

há razão pura para Hume; a razão é composta de imagens advindas das 

impressões. O empirismo e o emotivismo humeanos refutam e invertem a clássica 

tese que a razão é senhora das paixões; pelo contrário, sem paixões não há razão, 

haveria o vazio:  

 

As impressões simples precedem sempre às ideias correspondentes, nunca 
aparecendo na ordem inversa. Para dar a uma criança a ideia da cor escarlate, 
ou alaranjada, do doce ou do amargo, apresento-lhes os objetos ou, por 
outras palavras, transmito-lhe estas impressões, mas não chego ao absurdo 
de tentar produzir as impressões despertando as ideias (HUME, 2001, p. 33).  

 
 

O impacto do emotivismo na moral é suficientemente forte para 

confrontar a hipótese que ser virtuoso é seguir a razão e submeter as paixões. Para 

Hume, virtude e vício, não são práticas avaliadas a partir da razão, mas da 

sensação. A moralidade da ação consiste em causar prazer em vez de dor: “[...] se 

a virtude e o vício são determinados pelo prazer e a dor, estas qualidades devem, 

em todos os casos, ter origem nas sensações; e, por conseguinte, um objeto, 

animado ou inanimado, racional ou irracional, pode tornar-se moralmente bom 

ou mal, contando que possam despertar uma satisfação ou um mal-estar” 

(HUME, 2001, p. 545). Isso implica a abertura para a inserção do próprio animal 

no horizonte da ética, pois não apenas o ser humano, mas um animal tendo em 
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vista a manutenção da sua vida evita a dor e promove o prazer. Nesse sentido, ele 

também é racional, ele calcula e prevê suas ações com vistas ao seu bem-estar 

(HUME, 2001, p. 218).    

Esse arcabouço emotivista também está presente em Damásio no que diz 

respeito ao tema da tomada de decisão. Quando decidimos por agir de modo X 

em vez de Y essa escolha não é um ato da razão em si mesma, mas uma miscelânea 

de componentes que tem como base as emoções: “a emoção e os sentimentos 

constituem a base daquilo que os seres humanos têm descrito há milênios como 

alma ou espírito humano” (DAMÁSIO, 2006, p. 16). Agir não é uma questão 

exclusiva do pensar, mas antes de tudo do sentir. Os casos de Phineas Gage e 

Elliot transparecem e ratificam essa hipótese. Ambos tiveram lesões que 

comprometeram as regiões do córtex pré-frontal; como consequência, o campo 

emotivo ficou prejudicado e a capacidade de tomar decisões cotidianas num 

patamar mínimo de razoabilidade foi afetada.  

Gage era um jovem de 25 anos; enquanto trabalhava colocando trilhos 

numa estrada de ferro na região de New England nos Estados Unidos, por um 

descuido, enquanto preparava a pólvora para quebrar uma rocha, a barra de ferro 

soltou e disparou trespassando o seu crânio. Ele sobreviveu, perdeu o olho 

esquerdo, mas suas funções motoras, a linguagem, e outros campos ficaram 

preservados, exceto o do lobo pré-frontal esquerdo. Ficou comprometido 

justamente o campo das emoções e isso influenciou diretamente no seu 

comportamento cotidiano e nas tomadas de decisões.  

Antes do acidente, era um homem íntegro, pontual, respeitoso. Depois, 

tornou-se outro Gage: indisciplinado, obsceno, irreconhecível, de modo que as 

mulheres eram aconselhadas a afastar-se dele. Chegou a ser cuidador de cavalos 

no Chile, mas foi dispensado por indisciplina. Não parava em nenhum emprego, 

era sempre demitido; comumente estava bêbado e transgredindo normas. 

Faleceu aos 36 anos em San Francisco (CA). Depois da lesão no lobo pré-frontal 

sua vida mudou radicalmente. 

A esposa de Damásio, Hanna, com apoio de engenheiro computacional e 

neurologistas, reconstituiu através de simulação o cérebro de Gage. Damásio 

utilizou essa reconstituição e a partir de estudos de imagens confirmou a sua 

hipótese que a mudança das atitudes de Gage foi gerada pela lesão no campo 

relacionado às emoções e a tomadas de decisão. O seu estudo foi reforçado com o 
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caso de um dos seus pacientes chamado Elliot; ele tinha em média trinta anos de 

idade e encontrava-se acometido com um tumor no cérebro. 

Tal como Gage, Elliot era exemplar para a sua família. Tinha boas relações 

sociais e era bem-sucedido na profissão. O tumor no cérebro comprimia as 

superfícies dos lobos frontais, e com isso eram comuns dores, dificuldade de 

concentração, e manutenção da vida cotidiana. Teve que se submeter a uma 

cirurgia para a retirada do tumor. Tudo ocorreu bem, Elliot manteve preservadas 

suas funções motoras, linguísticas e cognitivas mas, igual a Gage, teve 

comprometido o campo responsável pelas emoções e, consequentemente, foi 

prejudicada a capacidade de tomar decisões acertadas em nível pessoal e das 

relações sociais.                    

 Elliot cognitivamente manteve um quociente intelectual elevado, um bom 

uso da linguagem, mas relativo às emoções era neutro. Como relata o próprio 

Damásio,  

 
[...] nas muitas horas de conversa que tivemos, nunca detectei traço de 
emoção: nenhuma tristeza, nenhuma impaciência, nem qualquer frustração 
com meu interrogatório incessante e repetitivo. [...]. Raras vezes se zangava 
e, nas poucas ocasiões em que se enfurecia, a explosão era curta, regressando 
rapidamente ao seu novo modo de ser, calmo e sem rancores (2006, p. 70).  

 
 

 Damásio e Tranel fizeram o seguinte teste com Elliot: colocaram imagens 

de edifícios caindo, pessoas ensanguentadas em acidentes, outras se afogando, 

casas pegando fogo, mas Elliot continuava impassível. Ele tinha consciência que 

as imagens eram fortes, mas não conseguia exprimir sentimentos e emoções 

acerca das mesmas; seus marcadores somáticos não eram ativados. “O estado de 

Elliot poderia ser resumido como saber mas não sentir” (DAMÁSIO, 2006, p. 

70).  

 Gage e Elliot, depois da lesão cerebral, mantiveram intactas funções 

diversas no que diz respeito à linguagem, à cognição, e aos movimentos corporais, 

mas tiveram prejudicada a região do cérebro correspondente ao campo das 

emoções, e isso foi o suficiente para desestabilizar suas tomadas de decisões em 

questões concretas da vida cotidiana, sem contar as questões morais mais 

complexas. Damásio deu um nome a essa alteração, chamou de “matriz de 

Phineas Gage”: “depois de sofrer a lesão dos córtices frontais, sua capacidade para 

escolher o curso de ação mais vantajoso foi perdida; apesar de ter conservado 
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capacidades intelectuais inatas, as emoções e os sentimentos estavam 

comprometidos” (DAMÁSIO, 2006, p. 81).  

 

Considerações finais  

 

Desta pesquisa pode-se depreender que Damásio propõe a reconsideração 

das decisões éticas avalizando as emoções e a dimensão somático-sensorial. Para 

isso questiona o racionalismo tipificado no erro de Descarte que ele entende como 

sendo a cesura ou gap entre corpo e alma, razão e emoção. Decidir não é um ato 

de uma razão pura, mas um ato permeado por condicionamentos somáticos, 

emotivos, sociais e cognitivos.  

Além da crítica do racionalismo, Damásio defende que não se pode 

incorrer num reducionismo biológico ou num materialismo eliminativista que 

consiste em subsumir os estados mentais a estado cerebrais. Sua tese consiste em 

afirmar que é necessário conceber a relação entre corpo-mente-cérebro como 

sendo um organismo indissociável. Do ponto de vista da neurociência não há 

sentido qualquer dualismo que seja entre corpo e cérebro ou entre res extensa e 

res cogitans, pois ambas as dimensões estão interligadas a partir de circuitos 

neurológicos e bioquímicos, de modo que a comunicação entre elas é recíproca.  

Outro ponto depreendido é que através da hipótese dos marcados 

somáticos, Damásio antepõe a relevância do corpo e das emoções nos processos 

decisórios. Quando tomamos decisão não o fazemos a partir da razão em 

detrimento da sensibilidade e das emoções. Mediante os casos de Gage e Elliot, 

foi demonstrado que decidir é um ato fortemente ligado ao campo das emoções. 

Indivíduos com lesão no lobo pré-frontal, mesmo que mantenham intactas e 

conservadas suas funções motoras, linguísticas e cognitivas, são passivos de 

desorientações em tomadas de decisão na vida cotidiana e na vida ética.  

Portanto, do ponto de vista da neurociência, ética não é uma questão 

puramente cognitiva ligada ao saber, mas é antes de tudo uma questão ligada ao 

sentir; indivíduos que não ativam marcadores somáticos que são os registros 

emocionais de suas experiências, tendem a diminuir consideravelmente a 

amplitude de possibilidades de tomada de decisão diante de fatos corriqueiros ou 

complexos em que estão em jogo a autorrelação e as relações sociais.      
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8. Acerca dos mecanismos de autorrepresentação, ou de como fugir 

de si mesmo: uma provocação ético-estética 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-01-7-08 

 

Prof. Dr. Luizir de Oliveira (UFPI) 

 

Não tendo conseguido curar a morte, a miséria, a ignorância, os homens 
lembraram-se, para ser felizes, de não pensar nisso tudo. Pascal, 
Pensamentos, 168. 

 

O problema a que nos voltamos neste texto é diretamente inspirado no 

célebre trabalho de Guy Debord, A Sociedade do espetáculo, uma obra que, no 

nosso entender, parece seguir mantendo o caráter provocador de suas teses num 

mundo contemporâneo marcado pela hiperexposição, pelas relações 

virtualizadas e por uma espécie de atitude intencionalmente descuidada com 

relação às opiniões emitidas que, não raras vezes, sobejam em discursos de ódio, 

em argumentos fracos e pouco fundamentados, ou mesmo em determinadas 

opções ideologicamente apoiadas, de modo mais ou menos inconsciente, mas 

cuja consistência esgarça-se às primeiras inquirições mais rigorosas. 

Marcado por uma retórica abertamente libertária, e que daria o tom às 

manifestações estudantis de maio de 1968, o intento de Debord não era o de 

tornar-se o ideólogo dessas mesmas transformações, o que acabaria por colocá-

lo no mesmo nível daqueles que, ao longo do texto, são veladas ou abertamente 

criticadas, mas o de oferecer uma leitura lúcida, um diagnóstico recortado com 

precisão cirúrgica, da moderna – pós-moderna? – sociedade de consumo. Ao 

longo de suas nove seções do livro, o discurso debordiano vai se construindo 

dialeticamente, desdobrando-se gradativamente a partir de um conceito central 

que lhe serve de motto condutor e que lhe permite expandir-se radialmente a 

partir desse núcleo para o qual tudo sempre retorna: a espetacularização do eu. 

Enérgico e demolidor, seu texto procura analisar os efeitos da tirania da 

imagem veiculada pelos mass media, cuidando, contudo, para não se utilizar de 

uma linguagem panfletária que visasse tão-somente à denúncia pura e simples. 

Pelo contrário, ao partir dos efeitos para a crítica da causa que aponta, Debord 

nos convida a refletir mais cuidadosamente acerca dessa realidade, mas a partir 

de uma chave de leitura que nos permita desvelar o caráter alienante que a 
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costura, embora ela aparentemente pareça tão explicitada. É assim que o conceito 

de “espetáculo” serve-lhe adequadamente para mostrar que, ao fim e ao cabo, 

seguimos todos dominados pela busca pelo aparente. 

Partindo dessa premissa debordiana, o eixo condutor do nosso trabalho 

gira em torno do binômio ser-parecer. Para tanto, complementando algumas das 

teses de Debord de que nos utilizamos, no intuito de pensar a partir delas, 

também trazemos para este diálogo Machado de Assis, cuja obra, vasta e 

multifacetada, pode auxiliar-nos a ampliar esta discussão. Ambos podem lançar 

luzes sobre os excessos da valoração da aparência a qualquer custo que, na nossa 

leitura, tem marcado sobejamente as relações sociais na contemporaneidade. Ao 

aproximar Filosofia e Literatura, apontando questões de cunho ético-estético 

procuramos mostrar como as discussões interdisciplinares têm muito a nos 

oferecer. E para reforçar esta proposta, aduziremos ainda a contribuição do 

trabalho de Pierre Bourdieu, e as críticas oferecidas por Susan Sontag acerca dos 

excessos de carga hermenêutica que costumamos levar para nossas leituras, 

sejam elas as literárias, sejam elas as filosóficas, para nos mantermos no âmbito 

desta discussão. Para tanto, dividimos o texto em três momentos. Primeiramente, 

apropriamo-nos da sugestão oferecida por Debord na primeira seção de seu A 

sociedade do espetáculo e discutimos o conceito de representação. Num segundo 

momento, voltamo-nos para o próprio espetáculo utilizando o conto O Espelho, 

de Machado de Assis para, ao fim, tentar mostrar como podemos ler nossas vidas 

“pós-modernas” em meio a todos esses desafios conceituais. 

 

Da representação de si mesmo 

 

A primeira tese apresentada por Debord é “tudo o que era vivido diretamente 

tornou-se uma representação”. Em larga medida, a proposta debordiana reforça 

a primeira tese oferecida por Schopenhauer em O mundo como vontade e 

representação: “O mundo é minha representação” (2005, p. 43), e ambos nos 

convidam a refletir acerca dos modos como construímos nossas representações 

acerca de nós mesmos, dos outros, ou da realidade circundante. O problema 

subjacente a esta proposta está diretamente relacionado com nossos julgamentos, 

em qualquer que seja o campo para o qual voltamos nossa atenção. 
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O que significa representar, do modo como o conceito nos interessa? Não nos 

parece necessária uma definição lexical porque o significado mais amplo do 

termo é autoevidente, mas reforçamos apenas que representar é apresentar 

novamente, recolocar diante de nós algo que se mostra e que provoca por parte 

de nossa mente e do nosso corpo uma resposta ou uma reação qualquer. Assim, 

ao abrirmos os olhos pela manhã, recebemos todo um feixe de impressões 

sensoriais imediatas que não temos como recusar. Forçam sua presença 

maciçamente, presença da qual não podemos nos furtar. Podemos apreendê-las 

sem nos colocarmos numa posição analítica, que buscaria atribuir algum tipo de 

sentido ao que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos etc., ou podemos 

simplesmente deixar que se mostrem, sem que nos esforcemos por traduzi-las 

conceitualmente. Apenas fruí-las. De todo modo, algum tipo de efeito elas 

exercem sobre nosso corpo e nossa mente, o que nos possibilita gravitar entre 

aquilo que se mostra e aquilo que podemos dizer a respeito desse mostrar-se. 

Esta constatação não oferece nada de substancialmente novo. Trata-se de uma 

velha questão filosófica, que vinha sendo debatida quase que initerruptamente 

até a retomada schopenhaueriana do problema, na primeira metade do século 

XIX. E embora o paradigma epistemológico da representação tenha sofrido 

severas críticas ao longo do século XX, não deixou de oferecer-se como uma 

possibilidade explicativa válida seja no campo da psicologia social, como 

advogada por Erwin Goffman (1999), por exemplo, seja em autores como Debord, 

que conduz nossa reflexão. Para além de defender a validade absoluta desse 

paradigma, ou recusá-lo in toto, o que nos motiva a pensar nele é o problema com 

o qual começamos este texto, e que está diretamente relacionado à constituição 

da subjetividade. 

Voltemo-nos, contudo, para os modos de representação mental, os quais 

raramente aparecem-nos explicitamente. Concedemos que nenhum de nós é um 

mero repetidor daquilo que ouve, vê ou sente. Todos nos apropriamos em alguma 

medida das palavras proferidas, das imagens visualizadas, das sensações ou 

sentimentos que nos tomam e que procuramos tornar nossos, atribuindo-lhes 

sentidos os mais variados. Elas ficam gravitando em nossas mentes, como 

quadros que oferecem os contornos do nosso “cenário mental”, ele mesmo um 

outro palco, talvez o mais determinante em nosso processo de constituição de 

nossa interioridade, de nossa “identidade”. Essas imagens tornam-se “tipos-
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ideais”, modelos aos quais nos apegamos e que parecem oferecer uma segurança 

provisória, uma capa protetora contra as intempéries da realidade que nos 

circunda. 

Assim, representar e representar-se tornam-se complementares posto 

oferecerem a indumentária, os adereços, e o figurino necessários para que 

possamos partilhar e/ou compartilhar nossas visões de mundo. E é por meio 

desse extenso e quase indelével referencial conceitual que desempenhamos 

nossos papéis cotidianamente. Nosso papel social torna-se, nas palavras de Pierre 

Bourdieu, habitus,  

 
Um sistema de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas 
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como 
princípios de geração e estruturação de práticas e representações que podem 
ser objetivamente “reguladas” e “regulares” sem serem, de modo algum, 
produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seus objetivos 
sem pressupor uma consciência que vise a fins ou um domínio expresso das 
operações necessárias para se atingi-las e, sendo isso tudo, coletivamente 
orquestradas sem serem produtos da ação orquestradora de um condutor” 
(2013, p. 72) [Tradução nossa]. 

 
 

Desse modo, no “espetáculo” cotidiano de nossas atuações, assumimos 

aqueles papéis que de modo mais explícito veiculam aquilo que queremos que os 

outros pensem a nosso respeito, muitas vezes tornando-nos tão simbioticamente 

unidos a essas representações que fazem de nós, que acabamos acatando-as como 

se fossem nossas, correndo o risco de esquecer que por trás delas está alguém que 

se amolda a essas formas/fôrmas de um modo inconsciente, até perder-se de si 

mesmo. Como bem ressalta Bourdieu (2013), trata-se de um modo de 

comportamento inculcado desde a mais tenra infância, que se torna responsável 

por gerar práticas individuais e coletivas às quais se concede uma tácita aceitação. 

Ou, como enfatiza Debord, “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediada por imagens” (1997, p. 14). Isto significa 

que muito mais do que meramente assumir uma determinada persona36, o que 

nos constitui é um modo de viver que se baseia na “antecipação de expectativas”: 

assumo o papel que o outro espera de mim, na vã tentativa de angariar uma 

simpatia, por menor que ela possa ser, e, assim, garantir minha presença no 

                                                           
36 Embora o termo tenha fortes conotações junguianas, meu intuito aqui é o de mencionar tão-
somente a relação com o termo latino para “máscara”. Quaisquer implicações psicanalíticas 
requereriam um aprofundamento que não cabe neste texto. 
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mundo. Desse modo, aquilo que se mostrava como uma visão de mundo 

subjetivamente constituída, acaba por objetivar-se, materializar-se, efetivar-se 

sem que possamos dar-lhe um não mais categórico: “o espetáculo é a afirmação 

da aparência e a afirmação de toda vida humana – isto é, social – como simples 

aparência (DEBORD, 1997, p. 16. Grifo do autor). 

Essa assunção do aparente circunscreve um modo de ser que, embora seu 

efeito tenha se ampliado enormemente na contemporaneidade, constitui uma 

inquietação que acompanha os seres humanos nos mais diversos momentos e 

espaços geográficos ao longo da história, com maior ou menor consciência dele. 

Constitui um profundo imbricamento entre o sentir e o agir que traduz aquilo que 

um determinado grupo social vai definir como o comportamento correto, 

esperado e desejável, alijando de seu convívio todas e todos que a essas 

disposições não se adequarem. Constrói-se um mecanismo de disposições 

(BOURDIEU, 2013) que, como resultado, fará com que sejamos movidos por 

classificações estanques de certo e errado, bem e mal, belo e feio etc. Assim, 

nossos modos de agir e sentir preestabelecidos revelam-se nas concepções de 

classes sociais e no ideal partilhado (inculcado) de fazer parte de (alguma) delas. 

Como bem reforça Sousa 

 
Classe deixa de ser percebida a partir de propriedades ou de coleções de 
propriedades para ser definida como fundamento de práticas sociais 
similares que permitem estratégias comuns e consequências compartilhadas 
mesmo na ausência de acordos conscientes e refletidos (2018, p. 96-7). 

 
 

Neste sentido, e para nosso propósito neste texto, uma consequência 

extraída dessa concepção de habitus determina até mesmo a maneira como 

sentimos, a qual, embora nos agrade pensar tratar-se de livre expressão de nossa 

interioridade, muito deve àquilo que nos foi sendo ensinado ao longo da vida. 

Assim é que não apenas nossas concepções morais encontram-se respaldadas 

nessas práticas sociais que subscrevemos silenciosamente, mas também se 

revelam nos modos como aprendemos a lidar com nossa sensibilidade, ou, nas 

palavras de Bourdieu (2007), retomando toda uma tradição de reflexão estética 

iniciada com Kant, nos modos como se definem nossos padrões de gosto. Ética e 

Estética encontram-se novamente. 

No intuito de aproximar um pouco mais essa relação que defendemos ser 

indissociável entre o âmbito ético e o estético, voltemo-nos para um conto de 
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Machado de Assis, O Espelho. Por meio de uma bem construída metáfora, em 

Machado reverbera essa discussão aparência-essência de um modo que nos 

parece muito afim às propostas de Bourdieu e de Debord. Não se trata, contudo, 

de uma espécie de defesa de uma “essência” humana qualquer, um universal que, 

por sua extensão, nos afastaria da compreensão que cada um de nós tem de si 

mesmo. Sabemos de sobeja que “essência” é um conceito operatório, 

generalizante, e que tem por função auxiliar-nos a nos conduzir no pensamento, 

mas que pode fazer emperrar a autocompreensão, ou a propriocepção quando se 

trata de dar conta de nossa interioridade, de nossa subjetividade, de nossa 

individualidade. Ademais, como apontamos anteriormente, ficaria muito 

complicado assumir a existência de algo tão imutável, até mesmo inacessível, 

quanto uma “essência” em face das múltiplas necessidades de reações em face 

daquilo a que somos expostos cotidianamente, exigindo tomadas de posições, 

justificações, aceitações, recusas nos mais diversos matizes, para as quais uma 

resposta tão cabal quanto “sou assim” não funcionaria. Desse modo, apropriamo-

nos da ideia machadiana para amplificar e ilustrar nossa argumentação. 

 

Da representação para o outro 

 

Jacobina é o nome do protagonista desse conto de Machado. A narrativa 

dele começa num momento posterior de sua vida, quando a maturidade – ele 

conta entre quarenta e cinquenta anos quando nos conta sua história - já lhe 

mostrou todas as ilusões construídas e perdidas. Ele nos conta como “aprendeu” 

que os homens possuem 

 
Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo: 
uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro... 
Espantem-se à vontade; podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo; 
não admito réplica (MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 155).  
 
 

Seguramente trata-se de uma tese provocativa, que causa desconforto 

entre seus amigos. Duas almas?! Para explicar-se, Jacobina narra um episódio de 

sua juventude, quando contava vinte e cinco anos e fora promovido a alferes da 
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Guarda Nacional. 37  Envergar o vistoso e imponente uniforme configurou um 

momento revelador em sua vida posto oferecer-lhe a oportunidade de perceber o 

ponto de contato entre as duas “almas”. Sua promoção tanto causou orgulho 

quanto inveja e despeito. Como enfatiza o jovem, “Minha mãe ficou tão 

orgulhosa! Tão contente! Chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma 

alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados; choro e 

ranger de dentes, como na Escritura” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 156). 

Assim, ao trocar de figurino, o protagonista também troca de identidade, 

ou melhor, assume uma identidade que lhe é aposta em detrimento de uma outra 

que exigirá dele um esforço redobrado. Como se fosse composto de duas “partes”, 

logo o jovem se vê em face das exigências que esse existir dividido implica. A 

imagem utilizada por Machado reforça esse desconforto: a alma, composta dessas 

duas metades, uma social, exterior, outra individual, interior, vive em constante 

movimento. Uma parte de Jacobina, olhando de dentro, se vê para além do 

uniforme; outra parte, aquela que passa a se ver unicamente a partir da farda, 

olhando “de fora”. No palco cotidiano de suas representações, o alferes vai 

gradativamente tomando o lugar do homem: a materialização da forma que se 

efetiva à revelia do próprio Jacobina. E isto lhe causa mais aborrecimentos do que 

contentamentos. 

Sem perceber, à medida que a imagem-alferes paulatinamente assume o 

controle, vai constituindo-se como a verdade, a única com a qual o jovem é capaz 

de lidar. E se o mundo real se transforma em imagens mentais, estas acabam por 

adquirir tamanha força que se tornam elas mesmas realidade e passam a 

hipnotizar todos aqueles envolvidos por elas. Esse processo narcotizante 

anestesia a percepção do protagonista acerca de si mesmo. Ele se perde em meio 

às imagens que lhe são antepostas e acaba por diluir-se num nada solitário do 

qual só é capaz de sair por meio de um estratagema que lhe revela essa 

fetichização de si mesmo. Conduzido pelo habitus (BOURDIEU, 2013), que se 

configura materialmente num signo bem demarcado socialmente, a farda, o 

jovem alferes aos poucos sentirá o peso de uma vida que lhe foi outorgada ab 

initio. Entrar em cena, travestido numa outra personagem, exige uma 

reconfiguração interior para a qual Jacobina ainda não está preparado. 

                                                           
37 Espécie de milícia “de costumes” criada em 1831, responsável pela manutenção da ordem social, 
cujos oficiais trajavam uniformes vistosos e imponentes. 
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O personagem nos conta como foi exposto a essa dura verdade, a essa 

“dualidade” representacional – fora-dentro – do modo mais exigente. Convidado 

por uma tia a visitá-la em sua propriedade rural, portanto longe da cidade, do 

circus maximus do espetáculo, o jovem alferes recebe uma recepção que não 

podia ter sido mais calorosa: 

 
E abraçava-me! Chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão 
bonito. […] E sempre alferes; era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda 
a hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes; e ela 
abanava a cabeça, bradando que não, que era o “senhor alferes”, não por 
gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo 
mesmo caminho (MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 157). 

 
 

Contudo, toda essa deferência constrangedora esmaece com a convivência. 

Depois de três semanas, durante as quais essa imagem tornara-se a única forma 

de existência do jovem, o entusiasmo inicial pelo sobrinho “alferes” esvai-se. 

Premida por problemas pessoais que requerem sua presença urgente, a tia precisa 

ausentar-se. E durante a noite, os escravos, que haviam redobrado a atenção para 

com ele, aproveitam-se da ingenuidade e do enlevo do jovem para fugir. Assim, 

abandonado por todos aqueles que gravitam naquele cenário, sua “plateia” 

dissolve-se e ele se torna o único espectador de si mesmo. 

Forçado a seguir atuando no palco de sua solidão mais profunda, Jacobina 

procura debalde um reflexo de si mesmo nessa exterioridade esvaziada que não 

lhe devolve aquilo que antes enxergava. Seu refúgio é um grande espelho, “peça 

central” nessa casa agora destituída de vida, que a tia mandara colocar em seu 

quarto, “um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, que o 

comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de D. João VI. Não sei 

o que havia nisso de verdade; era a tradição” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 

157. Grifo meu). Essa ênfase não escapa ao leitor mais atento: tratava-se de 

reforçar os pontos de aproximação entre essas novas classes sociais “emergentes” 

num Brasil periférico e os modelos europeus nos quais qualquer tentativa de 

formação de uma nacionalidade autoconstituída dever-se-ia moldar. Uma 

construção que estava fadada ao fracasso, como reforça a cortante ironia 

machadiana. 

Mirar-se nesse velho e desgastado espelho passa a ser uma exigência 

interna para o jovem Jacobina, que assumira a “alma externa”, perdendo a “parte 
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mínima de humanidade” (2007, p. 158) que ainda lhe restava. Ao ver-se sozinho, 

começa a perceber que o “alferes” havia se tornado sua única possibilidade de 

existência. Adequar-se ao modelo é o único modo pelo qual a integração 

comunitária pode se dar. Com o fim do efêmero idílio que vivera, passa a sentir-

se entorpecido, astênico. Torpor é o que melhor define seu estado. A mestria de 

Machado em traduzir essa sensação angustiante revela-se nas imagens escolhidas 

para retratar o estado de ânimo da personagem, que misturam tanto os efeitos 

psicológicos quanto os físicos que se manifestam no jovem. Especialmente 

ilustrativa dessas sensações inquietantes que se assomam é um velho relógio na 

sala, cujo monótono oscilar do pêndulo marca o inexorável arrastar-se das horas, 

e que se torna ainda mais silenciosamente indagador durante a noite: “Never, for 

ever! – For ever, never!”38. 

Tempo e espaço, relógio e espelho, as condições de possibilidade de 

compreensão de sua vida fenomenicamente estabelecida apresentam-se ao rapa, 

signos dessa exigente configuração que o força a um exercício hermenêutico 

profundo: atribuir sentido a essa experiência de vida requer colocar-se em face 

de toda uma tradição determinante, algo a que, pelo menos até aquele momento, 

o personagem ainda não havia atentado. Interpretar para entender; interpretar 

para viver. A provocação machadiana parece conter uma certa dívida para com a 

postura socrática 39 : antes de se estabelecer um/o sentido é necessário 

compreender a constituição dessa interioridade que lhe dará suporte, para tanto, 

cumpre acompanhar o jovem em seu processo de autoconhecimento, que, em 

larga medida, pode nos oferecer elementos fundamentais para a compreensão das 

nossas próprias experiências. Ou como bem reforça Sontag: “O importante é 

recuperar nossos sentidos. Devemos aprender a ver mais, a ouvir mais, a sentir 

mais” (s.d., p. 14. Grifos da autora) 

Assim é que os momentos de vigília, em que perambulava como um 

sonâmbulo pela casa, só eram aliviados pela suspensão onírica. Ao dormir, 

Jacobina recuperava a imagem perdida, aquela que não mais era capaz de 

                                                           
38 Machado utiliza-se explicitamente dos versos de Henry Wadsworth Longfellow, extraídos da 
balada “The old clock on the stairs”, de 1845: […] “An ancient timepiece says to all,- ‘Forever--
never!Never--forever!". Half-way up the stairs it stands, And points and beckons with its hands 
From its case of massive oak,  Like a monk, who, under his cloak, Crosses himself, and sighs, 
alas!” […] 
39 Não explorarei aqui as relações mais profundas entre a tese machadiana e a postura socrática. 
Mas ao leitor interessado, o paralelo entre o conto de Machado de Assis e o diálogo Primeiro 
Alcibíades, de Platão poderão oferecer elementos adicionais para reflexão. 
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perceber quando desperto. O jogo entre as representações assume contornos 

psicológicos mais profundos, e revela-se em efeitos corporais desconfortáveis. A 

consciência devolve ao jovem Jacobina apenas escassas migalhas de sua 

propriocepção; o inconsciente, contudo, traz-lhe uma espécie de consolo, posto 

dar livre curso à “alma interior”. E assim, premido entre ambas as “realidades”, o 

jovem busca em vão reconstituir-se. 

E é nesse momento da narrativa que a figura do espelho assume um caráter 

central. Jacobina explica-nos que, até então, havia se esquecido dele. Mas numa 

dessas rondas inertes pela casa, resolve mirar-se. E o que viu causou-lhe um 

profundo espanto pois “o próprio vidro parecia conjurado com o resto do 

universo; não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, 

sombra de sombra” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 161), um fenômeno 

contrário às leis da física, como bem marca o jovem. E não bastasse essa inversão 

das leis naturais, a cada vez que se aproxima do espelho em busca de uma 

resposta, de um reforço de sua autoimagem, Jacobina vê-se refletido menos e 

menos, até desaparecer completamente. Quando tenta encontrar-se, para além 

do papel social que lhe foi outorgado, o personagem dilui-se entre a mobília. Ele 

é apenas uma “coisa entre coisas”, o que o impede de se reconhecer 

autonomamente, apropriar-se de si. Ao desnudar-se, Jacobina atomiza-se, 

dissolve-se. Ao afastar-se de si mesmo, alienando-se, como espectador de sua 

própria individualidade, passa a ceder o passo ao objeto contemplado, 

inconscientemente subsumindo-se nele. A farda, signo pontual desse lugar social, 

transforma-se numa significação estanque de sua identidade pessoal, 

condicionando-o a subscrever esse papel sem questionamentos.  

A Machado não escapavam os ventos das profundas transformações sócio-

políticas que marcaram o final do século XIX. Embora o conto tenha aparecido a 

público em seus Papéis avulsos, de 1882, há nele uma profunda reflexão acerca 

dos modelos nos quais seguia espelhando-se a pequena burguesia brasileira. 

Neste sentido, o nome da personagem, Jacobina, não é uma escolha gratuita, 

posto remeter-nos, por meio de uma espécie de corruptela canhestra e irônica, 

aos revolucionários ideais do partido jacobino que haviam desviado os rumos da 

Revolução Francesa. Assim como Janus40 , o deus latino das duas faces, que 

                                                           
40 Ao leitor interessado, remeto a Agostinho, A cidade de Deus, Livro VII, Caps. VII-IX; Virgílio, 
Eneida, Livro I, vv 218-219. Jano é o deus associado às portas, por extensão às transições. 
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marca as mudanças e transições, o jovem alferes duplica os modos como se 

constitui uma (a sua?!) possível identidade. E a metáfora do espelho torna-se 

fundamental. O indivíduo confuso em face dos papéis a desempenhar 

socialmente oferece uma excelente oportunidade para que o texto machadiano 

aluda aos baldados esforços da formação de uma possível “brasilidade” em face 

das exigências de autoconstituição, numa tentativa de construção de uma 

identidade nacional, de uma autoimagem como uma nação independente cujos 

traços herdados de sua colonização persistem e resistem. Entre a tradição e a 

modernidade, o fosso aprofunda-se e a sua travessia parece cada vez mais difícil. 

Desse modo, apresenta-se-nos, de um lado, o modelo europeu, o “olhar 

para trás”, representado pelo espelho, no qual a frágil autoimagem do jovem 

alferes busca seu reflexo, uma imagem sempre concedida pelo olhar do outro. A 

figura desse rapaz em formação, a confusão dos modelos e a ambiguidade que 

marcam seu caráter difuso reforçam essa escolha por um caminho, embora ele 

não saiba ainda muito bem divisar qual. Jacobina, de um certo modo, talvez 

pudesse ser interpretado como um representante dos ideais de uma “época 

dourada” anacronicamente mantida. E embora o termo “jacobino” tenha se 

transformado ao longo do tempo, de modo geral, carrega a ideia, mesmo que 

pejorativa, de um radical defensor de ideias, um “ideólogo” que fomentava as 

transformações sociais por meio de uma repressão violenta e dogmática. Mesmo 

que amenizemos um pouco os desdobramentos que o conceito adquiriu, não 

escaparia/escapa aos leitores mais atentos a referência aos “anos de terror” que 

marcaram o fim do movimento de 1789 francês. De todo modo, o que caracteriza 

o comportamento “jacobino” é a manutenção de uma visão de mundo 

centralizada em um poder governamental axialmente forte, que intervém de 

modo extensivo nas transformações sociais, fundamentando-se ainda na 

promoção e na manutenção de valores cívicos que não são permeáveis às 

influências ou interferências estrangeiras. Reforçar a distinção (BOURDIEU, 

2007) dos lugares sociais, mesmo que no horizonte os ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade ainda ecoassem. 

                                                           
Representado usualmente como tendo duas faces, uma que olha para trás, para o que se foi, e 
outra que contempla o que ainda está por vir, também representa o poder das decisões, das 
escolhas. 



134 |Temas de Filosofia Contemporânea 

 

 

Assim, o Jacobina machadiano de algum modo denuncia o 

comportamento daqueles que se amoldam a essas máscaras sociais fazendo delas 

as constituintes profundas de seus caracteres, e que se esforçam por impingi-las 

a todos. Espelhando-se no modelo europeu, ele parece caracterizar a manutenção 

de uma ordem de coisas que já dava mostras flagrantes de cansaço, embora ainda 

não se apresentassem claramente as condições para que um novo modelo pudesse 

ser construído. Ao se deparar consigo mesmo no espelho, a única imagem que 

Jacobina consegue enxergar é a que reduplica o status quo, reiterado pelo 

discurso dos amigos e dos familiares que o parabenizavam por ter alcançado, 

finalmente, um lugar socialmente respeitável. Um lugar, entretanto, no qual ele 

não se sente confortável. Habitante de dois mundos, Jacobina acaba por não 

encontrar abrigo em nenhum deles.  

Nessa situação desconfortável, delineia-se a outra face de Janus, a escolha 

por uma alternativa a ser experimentada. Isto é marcado no conto pelo ato de 

despir-se da farda, dessa couraça social, dessa estrutura representativamente 

significativa daquilo que dele se espera. Contudo, isto faz com que o jovem 

sucumba. O ato de tirar a farda de alferes, num momento em que todos os olhares 

que lhe devolveriam a imagem autoassumida, reforçando-a, diluem-se, revela o 

nada que sobra ao rapaz. Sozinho num ambiente hostil, perde-se de si mesmo, o 

que o leva a não mais ser capaz de manter para si mesmo a imagem, a persona, 

que lhe fora outorgada. Torna-se incapaz de ver a si mesmo, de olhar para si 

mesmo, de compreender o “olho interior” que marca a proposta machadiana 

dessa nova teoria psicológica à moda brasileira. 41  Seu reflexo desaparece do 

espelho. 

Machado oferece-nos uma análise, por meio de um olhar que poderíamos 

chamar de cirúrgico, acerca dos modos como as representações que 

fazemos/temos de nós mesmos apenas aparentemente são autoconstituídas; de 

fato, elas são em grande medida extrinsecamente determinadas, modeladas pelo 

olhar do outro (BOURDIEU, 2013). Assim é que se nos mostra o jovem alferes: 

de início, desconfortável, desconfiado, inseguro. Contudo, gradativamente, 

                                                           
41 Ressaltemos que este é um problema com o qual não apenas este conto que discutimos, mas 

outros que compõem o Papéis avulsos, especialmente O Alienista e Teoria do medalhão, em que 

o binômio ser-parecer evidencia-se com a mesma força. São contos que constituem uma fase 

marcada pelo pessimismo e pela fina ironia que caracterizam a obra da maturidade de Machado. 
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começa a aceitar esses modelos, uma vez que eles lhe garantem as doses de 

reconhecimento que lhe haviam sido negadas até então. Temos uma metáfora da 

vida em sociedade, “carnavalizada”42 por meio dessas constantes adaptações com 

que nos vemos cotidianamente confrontados. Como num baile de máscaras, 

mudam-se as identidades como se trocam as vestimentas (DEBORD, 1997). 

Aquilo que acabaria por ser definido como a marca da “pós-modernidade” parece 

delinear-se na obra machadiana avant la lettre. 

Para recuperar sua autoimagem, resta a Jacobina envergar novamente a 

farda de alferes, isto é, retomar a “fantasia” para que sua personagem possa 

encontrar seu papel no palco que pisa, mesmo que o teatro esteja vazio. Como um 

eco das longínquas propostas socráticas, Jacobina é posto diante de si mesmo 

com o maior de seus desafios: o autoconhecimento. E cede ao comum, ao vulgar, 

ao confortável, ao imediatamente disponível. Reencontra-se por meio da “alma 

exterior”, do espelho que lhe devolve aquilo em que precisa ou quer acreditar. 

Contudo, essa experiência marcará sua vida para sempre, mesmo que naquele 

momento ele não tenha sido capaz de compreender seu significado mais 

profundo43. 

O homem precisa do alferes para dar-lhe contornos definidos. Jacobina percebe 

isto ao “alferizar-se” e mirar-se no espelho. Como num passe de mágica, sua 

imagem perdida é-lhe imediatamente devolvida. 

 
Vesti-a, aprontei-me de todo; e como estava defronte do espelho, levantei os 
olhos, e... não lhes digo nada; o vidro reproduziu então a figura integral; 
nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso; era eu mesmo, o 
alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do 
sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida ao espelho 
(MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 161). 

 
 

Doravante, passa a vestir essa identidade social por alguns momentos 

todos os dias, sentando-se diante do espelho para poder reconhecer-se no reflexo 

que lhe devolve apenas um fragmento de si mesmo, mas que ele lê como sua 

totalidade. Deste modo, “quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais 

                                                           
42  Tomo o termo de um modo mais imediato, num sentido bem popular, mas mantendo no 
horizonte os desdobramentos bakhtinianos. 
43 Interessante notar que a mesma sensação fica ao leitor da Teoria do Medalhão no qual temos 
outro jovem em (de) formação. Ao filho, ensina o pai todo o “saber parecer” necessário para a 
sobrevivência em sociedade. Personagens sem nome, lugares sociais arquetípicos.  
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aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos 

compreende sua própria existência e seu próprio desejo” (DEBORD, 1997, p. 24). 

Jacobina passa a “divertir-se” consigo mesmo, a “brincar” de ser por meio do 

parecer, pois, superficialmente pelo menos, “a única coisa que nos consola das 

nossas misérias é o divertimento e, no entanto, essa é a maior de nossas 

misérias”44 (PASCAL, 1988, p. 80). Divertir-se significa precisamente desviar-se 

de si mesmo, afastar-se de si, do convívio consigo mesmo. Na diversão não é 

preciso dedicar os pensamentos à própria vida, aos modos como existimos; 

simplesmente, deixar-se levar pela “espetacularização”, uma “fabricação concreta 

da alienação”, como reforça Debord (1997, p. 24). Assim é que Jacobina consegue 

devolver-se a si mesmo e suportar os dias que lhe restam de “descanso”, de “lazer” 

e que se tornam um fardo do qual ele não vê a hora de se livrar. 

 

Do tempo e do lugar da representação 

 

É de Sêneca45 que nos vem a lição reelaborada por Pascal e retomada por 

Debord: sofremos de uma não presença no presente. Estamos a todo momento 

buscando o tempo que se foi, ou almejando por aquele que ainda não chegou, e 

nos esquecemos que o único momento que nos é dado viver integralmente é o 

presente, é o aqui e agora do qual nunca conseguimos sair, mas que, talvez por 

esta razão, frequentemente nos oprime de tal modo que geramos expectativas e 

lembranças a fim de torná-lo mais suportável. Ficar consigo mesmo parece ter-se 

tornado um fardo pesado demais de se carregar. 

Por isso, como um modo de escapar dessas armadilhas, acabamos 

recorrendo aos momentos agradáveis que se foram, numa ânsia inconsolável por 

reviver coisas que hoje parecem ter sido fundamentais, mas que no momento em 

que aconteceram seguramente não foram por nós assim lidas, uma vez que 

constituíam o presente de então. Como Woody Allen poeticamente ilustrou em 

                                                           
44 Conviria lembrar também o inquietante retrato traçado por Freud na década de 1930 acerca 
desses descompassos que marcam nossa existência em sociedade, extensamente desenvolvidos 
em Mal estar na civilização, um texto que, embora muito anterior, oferece uma complementação 
significativa ao de Debord. 
45 Abundantes são as passagens de sua obra em que esta proposta é destacada, especialmente nas 
Cartas a Lucílio. Abstenho-me de enumerá-las a fim de não estender demais minha discussão. 



Luizir de Oliveira| 137 

 

 

Meia-noite em Paris 46 , queremos sempre retomar uma Idade de Ouro que, 

segundo nossas representações, deve ter sido melhor, por qualquer razão que 

aduzamos para sustentar nosso argumento, do que esta em que vivemos. Mas 

sabemos de antemão, mesmo que isto também seja doloroso de se admitir, que 

se houvesse uma “máquina do tempo” que nos permitisse essa volta aos 

momentos que idealizamos como melhores, a cada retorno que nos fosse dado 

fazer acabaríamos por perceber que se tratava tão-somente de um outro presente, 

e que ele também mereceria ser trocado por um que lhe antecedesse, numa 

regressão ad infinitum. Padecemos de uma eterna saudade de tudo aquilo que 

não vivemos. 

Outro modo de fugir de si mesmo é a antecipação do que ainda não veio, a 

imaginação que nos faz errar por outro tempo que não nos pertence, esquecendo-

nos mais uma vez que o futuro chega depressa demais, e se torna outro presente 

impossível de se ultrapassar. Navegando entre esses dois momentos, deixamos 

de nos ancorar neste tempo em que existimos, que subsiste em nós. Sêneca e 

Pascal ensinam-nos que isto se deve ao fato de o presente sempre nos pode ferir 

de algum modo; ou, quando muito, se é agradável, sofremos também porque não 

podemos prendê-lo, fazê-lo parar. Escorrendo pelos vãos dos nossos dedos, 

acabamos por perder a única coisa que nos pertence, em nome de uma possível 

felicidade futura, que nunca teremos a certeza de alcançar. Assim, reforça Pascal, 

“nunca vivemos, mas esperamos viver, e, dispondo-nos sempre a ser felizes, é 

inevitável que nunca o sejamos” (1988, p. 80). Janus e sua inexorável exigência: 

o exame cotidiano, constante e diligente de nossa existir no mundo. 

Esta constatação pode soar pessimista demais, mas parece traduzir essa 

incapacidade que cultivamos, mais ou menos inconscientemente, de nos 

ancorarmos nessa temporalidade que nos é dado vivenciar. Porque ela nos 

convida – obriga?! – a conviver com nós mesmos infinitamente a cada instante, 

o que faz com que nos voltemos para esses mecanismos de defesa que apontamos 

aqui. A vida concreta, que se desenvolve no tempo concreto e num espaço 

concretamente demarcado, acaba sendo marcada por “pseudovalorações” 

pontuais, tornando-se paulatinamente um acúmulo de eventos sequenciais 

falsamente individualizados. Como, parece-nos, fomos perdendo a capacidade de 

“estar no presente” integralmente, percebendo o desenrolar de nossas existências 

                                                           
46 EUA, 2011. 
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como um grande processo que se efetiva instante a instante, permitimo-nos 

algumas “pequenas concessões”, recompensas pontuais que julgamos merecer 

por exceder em atividades que não têm grande significação, mesmo porque nós 

não conseguimos conceder-lhes nenhum sentido para além da mera repetição 

mecânica cotidiana. Como Jacobina, vestimos nossa farda para nos sentarmos 

perante o espelho que nos “devolve” imagens confortadoras, “blocos de tempo”, 

na imagem oferecida por Debord (1997, p. 105), cuidadosamente estruturados 

para que possamos viver, por meio da vida dos outros, dos estereótipos 

construídos em torno dos ideais de um certo modus vivendi que não é o nosso, 

mas que acaba por se incorporar às nossas necessidades, resultando numa mescla 

de eventos espaçotemporais abstratos, virtuais, que não nos pertencem, mas dos 

quais, e talvez por essa razão, nos apropriamos avidamente. Retornemos à 

imagem machadiana: o monótono arrastar-se das horas, marcado pela oscilação 

pendular do relógio na sala, lembra-nos dessa condição. 

Assim, depois de um dia de trabalho, de estudo, de afazeres domésticos, 

sentimo-nos justificados em nos conceder momentos de lazer. Deixamo-nos 

mergulhar novamente no “tempo espetacular” circunscrito aos retangulares 

limites das inúmeras telas que povoam os espaços pelos quais gravitamos, e que 

são capazes de paralisar, congelar mesmo, toda a vida interior que requer de 

nossa parte uma dedicação que não nos é dado vivenciar, sob o risco de 

perdermos “as últimas notícias”, observarmos “os últimos lançamentos”, 

aprendermos como “aprisionar a juventude”, isto é, como se tornou “proibido 

envelhecer” (DEBORD, 1997, p. 109), ou ainda “conversarmos” nas redes sociais 

uma vez que temos de interagir com os milhares de amigos que lá estão à nossa 

espera. E se manter um uniforme, uma “farda”, em ordem já é tarefa exigente o 

bastante, imagine-se o quão desgastante torna-se a produção continuada de 

inúmeras outras “fardas”, porque necessitamos seguir desempenhando os papéis 

que seguimos permitindo que se colem em nós. 

Reconhecemos que talvez esta seja uma leitura pouco generosa acerca da 

sociedade pós-moderna, um conceito que se tornou elástico o bastante para 

abranger visões de mundo as mais diversas. Mas se tomássemos o caminho 

contrário deixaríamos de prestar atenção às teses que vimos apontando ao longo 

deste texto. Se o diálogo com esses autores permanece atual é por seu caráter 

incisivamente crítico, por não se permitirem falar daquilo que apenas “agrada” 
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porque “diverte”. Ao facilitar nosso caminho pela vida, a “espetacularização” do 

cotidiano, porque conta com nosso papel passivo de meros espectadores da vida, 

não se cansa de produzir incessantemente “pseudoacontecimentos”, pré-

fabricados e prontos para o uso, uma vez que, na realidade maciça da vida social 

atual, não vivemos os acontecimentos, mas apenas sobrevivemos em meio ao 

tempo congelado em que se consomem nossas vidas. Como já anunciava Sontag 

(s.d.), talvez estejamos necessitando de menos sentidos determinados, menos 

conteúdos, e mais vivência a fim de poder enxergar a vida, a experiência de 

estarmos vivos, ou, na formulação que causou furor no início da década de 1960, 

“em lugar de uma hermenêutica necessitamos de uma erótica da arte” (SONTAG, 

s.d., p. 14). E embora o texto dela visasse particularmente aos excessos de sentido, 

de busca pelo conteúdo nas obras de arte, uma metodologia a que fomos treinados 

durante nossa vida escolar sobretudo, acreditamos poder expandir-lhe o escopo: 

interpretar sim, mas sem esquecer de viver o próprio processo que constitui a 

interpretação. Colocar-se na presença do objeto, da situação, do outro, da vida. 

Permitir-se essa “erotização”. Atentemos, contudo, que o que está no horizonte 

de reflexão da autora não é a banalização sexualizada da experiência sensível. O 

que Sontag aponta é o caráter de envolvimento da alma pelo objeto que 

contempla, que tem diante de si, um processo necessário para que o(s) sentido(s) 

possam ser gradativamente, mas nunca estanquemente, construídos 

interiormente. Uma proposta que Machado também reforça ao longo de seu 

conto. 

Por meio de uma construção discursiva atenta, uma linguagem com que 

nos acostumamos a representar a nós mesmos nesse amplo theatrum mundi, 

aprendemos como veicular nossas imagens a fim de legitimar um discurso que 

serve a esse mesmo mecanismo que se oferece a nós como uma espécie de 

panaceia universal posto trazer a cura para a beleza e a dureza de sermos o que 

somos. E nos esquecemos, como enfatiza Debord, de que “assim como não se 

aprecia o valor de um homem segundo a ideia que ele tem de si próprio, não se 

pode apreciar – e admirar – uma sociedade qualquer tomando como 

indiscutivelmente verídica a linguagem que ela usa consigo mesma”. (1997, p. 

130). Cristalizar sentidos significa engessar modos de vida neles calcados, 

estabelecer verdades que precisam ser mantidas, valores que têm de ser 

subscritos. Nietzsche (2001) já havia denunciado as consequências de tais 



140 |Temas de Filosofia Contemporânea 

 

 

assunções, reforçando o profundo peso definidor que exercem sobre nossos 

modos de vida. O habitus (BOURDIEU, 2013) configura-se como a lente pela qual 

enxergamos o mundo, dotando-o dessas significações herdadas e acatando-as 

imperceptivelmente.  

Ao jovem Jacobina, como a todos nós, pode parecer mais fácil vestir a farda 

por algumas horas do dia, olharmo-nos no espelho e permitir que ele exprima o 

que fazemos, dizemos, como agimos. Contudo, isso nunca será suficiente, pois o 

incômodo que se instaura a partir do momento em que tomamos consciência de 

que o que ali se reflete é tão-somente uma projeção de nossos medos acerca da 

responsabilidade por aquilo em que nos tornamos insistirá em fazer com que 

olhemos atentamente para aquele que nos olha “de dentro”, seja do espelho, seja 

de nós mesmos. Exercício exigente, mas sem o qual a vida “espetacularizada” 

seguirá carecendo de presenças e sentidos, como bem compreendeu o maduro 

Jacobina acerca do significado de sua insólita experiência.  
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9. As formalizações lógicas de proposições de existência 
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Prof. Dr. Martin Adam Motloch (UFPI) 

Introdução 

 

A noção de existência é uma noção básica da lógica e da ontologia. O 

objetivo geral deste texto é comparar e discutir os modos diferentes de 

formalização lógica de proposições de existência e inexistência e a sua 

contribuição à resposta das questões fundamentais da ontologia como as 

questões sobre o que existe e como podemos falar sobre coisas inexistentes 

consistentemente (Barba de Platão). Na primeira parte, analisaremos as opções 

de formalizar proposições de existência dentro da lógica clássica, da lógica livre e 

na lógica meinongiana, focando nas proposições singulares. Na segunda parte, 

discutiremos a aplicação ontológica da formalização no princípio de 

compromisso ontológico de Quine e na sua reformulação por Fine.  

 

O predicado de existência de primeira ordem  

 

No referencialismo, os nomes próprios referem-se aos objetos que são 

portadores destes nomes diretamente. Na lógica, formalizamos os nomes 

próprios por constantes individuais como: a, b, c. Na linguagem atribuímos o 

predicado de existência a portadores de nomes próprios, por exemplo nas 

sentenças: “Putin existe”, “Pégaso não existe”. Dado a plausibilidade da 

referência direta e a importância de proposições singulares de existência, 

precisamos, contrário a concepção de Frege-Russell, de um predicado de 

existência de primeira ordem, simbolizado como E!.  

Uma formalização lógica perfeita de expressões positivas e negativas de 

existência deveria satisfazer as seguintes quatro condições: 

(E) A expressibilidade da inexistência. 

Isso significa solucionar o problema da Barba de Platão, a saber, falar 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-01-7-09


144 |Temas de Filosofia Contemporânea 

 

 

sobre coisas que   não existem sem cair em contradições por precisar de alguma 

maneira assumir a existência delas. Em particular algumas afirmações de 

inexistência, por exemplo, “Pégaso não existe” deveriam ser verdadeiras na 

formalização. 

(C)   A contingência da existência 

Uma proposição na qual predicado de existência aplicado a um nome 

próprio, que se refere a um objeto ordinário como pessoa, animal, navio etc., é 

contingente e deveria permanecer na sua formalização. Por exemplo, a 

proposição “Kripke existe” é contingente por Kripke poderia não existir se a 

história do mundo tivesse sido diferente.  

(U)  Universalidade da existência  

Tudo existe ou há coisas que não existem? Se tudo existir, “existir” na 

formalização E! seria um predicado lógico que se aplica a todos os elementos no 

domínio e pode ser definido como x(x =a). Caso contrário teremos uma 

ontologia menos econômica.   

(R) Regras clássicas (e mais simples) de inferência. 

Em particular, as regras da introdução do quantificador existencial, a 

saber, de Fa segue-se x Fx (se a é F, então existe um F) e da eliminação de 

quantificador universal de x Fx segue-se Fa (Se Todos os x são Fs, então a 

também é F) precisam ser modificadas na lógica livre. Isso tem as consequências 

que não podemos expressar condições de existência adequadamente.  Por 

exemplo, não conseguimos formalizar o argumento cartesiano: Eu penso e tudo 

que pensa existe, logo existo.      

Há basicamente três opções lógicas para a formalização da existência: 

(I)   Ficar com a lógica clássica bivalente na qual todos os termos singulares 

denotam e tratar existência como verdadeira de todos os objetos do 

domínio (como uma propriedade lógica). A consequência disso é que as 

proposições singulares de inexistência não são expressíveis 

adequadamente por serem logicamente falsas e as proposições de 

existência são verdades lógicas. O predicado de existência E!x é definível 

como y (y =x). 

(II)  Admitir termos que não denotam, mudando para uma lógica livre, ou 

pelo menos uma que permita sentenças sem valor de verdade. E!x é 

definível novamente como y (y =x). A sentença “Tudo existe“ fica 
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verdadeira e as proposições singulares de inexistência se deixam 

expressar; as de existência são contingentes. A desvantagem é que as 

regras de inferência lógicas ficam mais complexas e de difícil 

operabilidade, assim não conseguimos expressar com elas as condições de 

identidade. 

(III) Meinongianismo: nem tudo existe. É possível expressar as proposições 

singulares de inexistência sem problemas e as de existência são 

contingentes. A lógica clássica bivalente fica preservada, mas temos que 

abandonar a definição do predicado existência em termos de 

quantificador e identidade, bem como o status lógico que ele possui. A 

ontologia torna-se menos econômica. Quine (1960) falou pejorativamente 

de “meinongian slums”. 

No próximo parágrafo, discutiremos as vantagens e desvantagens de cada 

uma destas três formalizações com mais detalhes conforme os quatro critérios 

apresentados.  

 

A lógica clássica  

 

A ideia de que o termo “existir” significa “ser um elemento do domínio de 

discurso” sugere a opção de utilizar um predicado de existência de primeira 

ordem. Teremos assim um predicado de existência que é definido como: 

(1) E!x =def. y(x = y), afirmando que algo é idêntico a x .  

A sentença “Kripke existe” seria formalizada da seguinte maneira: 

(2)  E!k = x(x=k) (Existe um x que é igual a k) 

Alegações gerais de existência como: “Gatos existem” têm a forma  

(3) x(Gx &y(x= y)) (Existe um x que é G e algo é idêntico a x) 

Da forma análoga, “Unicórnios não existem” seria formalizada da seguinte 

maneira: 

(4) x(Ux &¬y(x= y)) (Não existe um x que é U e nada é idêntico a x), que é 

equivalente a: 

(4.1) x(Ux  y(x = y)) (Para todos os x, se x é U, então nada é idêntico a x) 

     (3) é equivalente à xGx e (4) é equivalente à xUx. O predicado de 
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existência é, em ambos os casos, supérfluo. Este fato sugere que se possa aplicar 

um tratamento híbrido com respeito à existência: no caso de termos singulares, 

tratá-la como de primeira ordem e, no caso de termos gerais, como de segunda 

ordem. 

Através do predicado de existência de primeira ordem é possível expressar 

sentenças que captam a generalidade de afirmações de existência tal como em 

“Todos os gatos existem”:   

(5) x (Gx  y (x = y)) (Para todos os x, se x é G, então algo é idêntico a x) 

    A forma condicional torna, contudo, sentenças como “Todos os unicórnios 

existem“ vacuamente verdadeiras. 

   No entanto, não é possível expressar adequadamente proposições 

singulares de inexistência como “Pégaso não existe”. Enquanto a sentença é 

verdadeira, a sua formalização na lógica clássica seria uma falsidade lógica: 

(6)  x (x = p), pois dela se segue yx(x = y) (usando a regra da introdução 

do quantificador existencial) que é uma contradição. 

   Um caso ainda mais problemático é a formalização da sentença “Kripke existe” 

que é contingente, mas a sua formalização na lógica clássica seria uma verdade 

lógica e, portanto, necessária.  

(7)  x(x = k), pois podemos derivá-la do conjunto vazio de premissas, 

primeiro passo k=k (introdução da identidade) e segundo passo x(x = k) 

(introdução do quantificador existencial). 

    Na lógica clássica, a existência é um predicado lógico universal e 

obviamente podemos manter as regras clássicas de inferência. Do lado negativo, 

nem as proposições de inexistência se deixam expressar, nem as de existência são 

contingentes. Pois na lógica clássica todas as afirmações de existência são 

verdades lógicas e todas de inexistência são contradições. 

Parece que a única opção viável para trabalhar com a lógica clássica é 

adotar o descritivismo (a saber que nomes próprios são descrições definidas 

disfarçadas) e abandonar o predicado de existência de primeira ordem para 

garantir a contingência de afirmações de existência e a expressibilidade de 

afirmações de inexistência. Isto significa voltar a ortodoxia de Frege-Russell. 

Dado a plausibilidade do referencialismo, sobre tudo graças à força dos 

argumentos de Kripke (1980) contra o descritivismo, não se trata de uma opção 

tão atraente.  
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A lógica livre 

 

A lógica livre (de pressuposições de existência) que contém termos 

singulares sem denotação oferece uma solução mais intuitiva. (7) x ( x = k ) não 

é verdadeira se k não denotar, nem (6)  x (x = p)  é logicamente falso, antes 

pelo contrário a lógica livre permite que seja verdadeira como desejado. Pois na 

lógica livre de (6) x (x = p) não se segue  y  x (x = y), é preciso adicionar a 

premissa E!p. A afirmação que tudo existe fica logicamente válida, mas “k existe” 

não é uma verdade lógica numa lógica livre e vale a definição da existência através 

do quantificador existencial e a identidade: 

(1)  E!x =def. y(y = x), afirmando que algo é idêntico a x .  

Qualquer lógica que combina designadores rígidos com quantificadores 

sobre um domínio de mundos nos quais os seus referentes não existem têm que 

ser livre. Isso constitui um argumento a favor desse tipo de lógica. Sem a lógica 

livre é preciso postular o mesmo domínio para todos os mundos possíveis. Isso é 

do ponto de vista ontológico muito pouco plausível. Pois consideramos muitos 

objetos ordinários como contingentes. Numa lógica livre modal deste tipo 

“Kripke é filósofo” – Fk – não pode ser verdadeiro num mundo w1 onde Kripke 

não existe. Nesse caso, Dw0  Dw1 (sendo Dw0 o domínio do mundo atual e Dw1o 

domínio do mundo w1) e k não existe em w1, então x (x = c) é verdadeiro em w1 

(NOLT, 2018). 

  O grande problema com a lógica livre é que as regras de inferência ficam 

mais complicadas, sobretudo a regra da eliminação do quantificador universal e 

a da introdução do quantificador existencial. A introdução do quantificador 

existencial, tem que ser modificada para de Fa e E!a  infere x Fx e também a 

eliminação de quantificador universal para de x Fx e E!a infere Fa. Precisamos 

sempre nos assegurar da existência do referente do termo singular porque a 

lógica livre permite termos singulares sem referência. Com estas regras mais 

complicadas não é possível expressar as condições de existência. Na lógica livre o 

argumento cartesiano do cogito não é válido. Veja: 

Eu penso: Pe 

Tudo que pensa existe: x (Px  E!x) 

Eu existo: E!e  (NOLT, 2018). 
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Para a validade precisaríamos a premissa E!e, porém, é a conclusão que 

queremos derivar. 

 

Meinongianismo 

 

   Quem quer preservar a lógica clássica bivalente e poder formalizar as 

proposições singulares de inexistência, necessita adotar uma posição 

meinongiana. A solução seria abandonar a universalidade e o status lógico do 

predicado de existência De acordo com o modelo merinongino, há coisas que não 

existem:  

(8) x E!x 

Nessa posição meinongiana, E!x não poder ser definido por x (x = a). A 

existência é vista como uma propriedade que somente algumas entidades as quais 

nós referimos têm e outras não. Existência é um predicado que se aplica a 

algumas coisas e a outras não.   

    Uma semântica de domínio dual (dual domain) com quantificadores 

adicionais sobre o domínio exterior representa uma versão sofisticada do 

meinongianismo. Temos um domínio interior de objetos existentes aos todos os 

quais se aplica o predicado de existência e um domínio exterior de outros objetos 

que inclui o interior e contém, além disso, objetos que não existem. Todos os 

termos singulares denotam membros do domínio exterior, por isso a lógica é 

clássica e não livre.47 O quantificador externo que significa “há uma coisa tal que” 

é simbolizado por x e o quantificador interno que significa “algo existe” como 

habitualmente x. A máxima meinongiana de que algumas coisas não existem 

deixa-se formalizar como: 

(9) x Ex 

Os quantificadores externos não podem ser definidos em termos dos 

internos. Os quantificadores internos (livres), contudo, podem ser definidos 

usando E! como termo primitivo em termos dos externos de maneira seguinte: 

(10)  x Fx= def  x (E!x  Fx) 

                                                           
47 É discutível se a lógica meinongiana pode ser considerado como livre. Segundo a concepção 
antiga, na lógica livre não é possível de quantificar sobre objetos não-existentes. A lógica 
meinongiana pelo menos contém a lógica livre se o seu domínio interior é interpretado como 
contendo coisas existentes (NOLT, 2018). 
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(11) x Fx =def  x (E!x & Fx)  

    Por essa razão, E!x não é definível por x (x =y). Nesse modelo, “Pégaso 

não existe” é formalizado como: 

(12) x (x = p & E!x); quer dizer, Pégaso é uma coisa e ele não existe (NOLT, 

2018). 

    x (x=y) se aplica a todos os objetos nos dois domínios e E!x a todos os 

objetos no domínio interior. Assim é possível afirmar proposições singulares de 

inexistência verdadeiras sem precisar abandonar a lógica clássica. As proposições 

de existência são contingentes. O predicado de existência é universalmente 

aplicável com respeito ao domínio interior.  

O domínio exterior poderia ser considerado numa lógica modal como a 

união de todos os domínios de todos os mundos possíveis e o domínio interior 

como o domínio do mundo atual. O problema com isso é que há objetos 

impossíveis. Segundo Kripke (1980) Pégaso e Sherlock Holmes seriam esse tipo 

de objetos. O que fazer então nesse caso? Retomar a lógica livre ou considerar o 

domínio exterior como incluindo tudo a que nós podemos referir, mesmo os 

objetos impossíveis, ou introduzir ainda um terceiro domínio mais abrangente 

com novos quantificadores. Chegando assim a três noções do ser, ou seja, três 

modi essendi diferenciados em grau. A maior ressalva contra o Meinongianismo, 

mesmo nesta versão sofisticada, consiste na abundância ontológica.  

 

Compromisso ontológico 

 

O trabalho de Quine na ontologia fornece o quadro básico de referência na 

filosofia analítica.  Chateaubriand (2003) menciona dois aspectos relevantes para 

este êxito:  

a) O critério diz respeito aos filósofos interessadas simultaneamente na 

ontologia e na lógica: “Além disso, Quine propõe um programa para 

trabalho na ontologia para os filósofos de espirito lógico e para lógicos de 

espirito filosófico” (CHATEAUBRIAND, 2003, p. 44, tradução minha). 

b) Quine parece ter resolvido o problema da existência de forma análoga que 

alguns consideram que Tarski resolveu o problema da verdade: 

“Finalmente, parecia haver uma clara analogia com o trabalho de Tarski 
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sobre a verdade: as ideias de Quine estão para a ontologia como as ideias 

de Tarski estão para a verdade” (CHATEAUBRIAND, 2003, p. 45, 

tradução minha). 

Quine (1948) entende uma teoria acerca de um segmento de realidade 

como um conjunto consistente de sentenças. A teoria será verdadeira, caso todas 

as suas sentenças e as consequências delas sejam verdadeiras. A teoria está 

ontologicamente comprometida com os objetos cuja existência é assumida de 

forma explícita ou implícita, ou seja, com um conjunto de entidades cuja 

inexistência tornaria a teoria falsa. Para Quine (1948), a melhor teoria (científica) 

diz o que há. A sua estratégia consiste em traduzir a melhor teoria na notação 

canônica (quer dizer na lógica de primeira ordem). Para expressar o critério do 

compromisso ontológico, Quine propõe o seu famoso slogan: “Ser é ser o valor de 

uma variável ligada.“ Este slogan quer dizer que uma teoria T (no caso de Quine 

já regimentada) está ontologicamente comprometida com o objeto c o ou com a 

classe de objetos F se, e somente se, a condição necessária para T ser verdadeira 

é que c ou pelo menos um objeto da categoria F esteja entre os valores das 

variáveis quantificadas de T. Da mesma, forma, T seria falsa se c não existisse ou 

a classe F fosse vazia, a saber, no caso da existência singular: T contêm ou implica 

a sentença x(x = c) 48 . No caso da existência geral, se T contêm ou implica a 

sentença formalizada xFx, a dizer T está comprometida com o objeto c ou 

respetivamente com Fs (BRANQUINHO, 2003, p.152-153). Nesse tratamento, a 

variável ligada se torna o veículo primário de força existencial. 

   Na verdade, fora do contexto da teoria geral de Quine, o critério de 

compromisso ontológico diz que existe tudo o que faz parte do domínio. Em 

princípio, por exemplo, é possível admitir possibilia ou objetos ficcionais no 

domínio. De fato, o princípio do compromisso ontológico é aplicável tanto na 

lógica clássica como na lógica livre e na lógica meinongiana.  

    A principal lição que o critério oferece é a de proibir negar a existência dos 

objetos que de fato fazem parte do domínio do discurso. A existência é uma noção 

teórica; não se pode negar a existência de coisas das quais você partiu. Por esta 

razão Church (1958) vê o critério do compromisso ontológico como um princípio 

                                                           
48  Quine elimina os nomes próprios usando a teoria de descrições definidas de Russell e 
introduzindo predicados artificiais como “Pegaseia”. Essa manobra, porém, não é relevante para 
o tópico do nosso trabalho. 
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de coerência lógica. Em particular, Church (1958) considera que a contribuição 

de Quine consiste em clarificar o assunto lógico. Quem nega existência, de certo 

ponto se afasta de se referir às entidades negadas. Por exemplo, alguém que 

afirma as duas sentenças “Números não existem.” e “2+2=4.”, se envolve prima 

facie em contradições (CHURCH 1958, p.6). De forma semelhante se dá a 

avaliação de Chateaubriand (2003, p.53, tradução minha):  

 
 Como um termo da linguagem ordinária, a noção de compromisso 
ontológico serve como um guia nas discussões da ontologia e as afirmações 
existenciais da teoria (discurso, comentário, pessoa) trazem uma suposição 
de compromisso com as entidades do tipo que é afirmado existir. Se alguém 
deseja negar que a teoria (discurso, comentário, pessoa) faz esses 
compromissos, então esse alguém carrega o peso de provar que tais entidades 
não existem. 

 
 

Um novo critério do compromisso ontológico segundo Fine 

 

Kit Fine (2009) propõe um tratamento original do assunto considerando 

a existência expressa pelo operador de realidade. O seu texto The Question of 

Ontology merece muita atenção. Na primeira parte do texto, Fine critica a ideia 

do compromisso ontológico de Quine. Ele nega que o único sentido de ser está 

capturado adequadamente pelo quantificador existencial. Esta conexão entre a 

questão ontológica e a questão quantificacional desse modo simples não 

funciona, pois para Fine, a primeira questão é filosófica e a segunda trivial. 

Conforme o modelo quantificacional de “Existe um número primo maior que 2.”, 

se segue que existem números primos. Contudo, a resposta afirmativa do 

matemático a esta questão, não impede ao filósofo de manter uma posição 

antirrealista (FINE, 2009, p.158-159). Além disso, Fine indica um resultado 

contraintuitivo no uso do critério do compromisso ontológico. Um realista acerca 

de números inteiros comparado com o realista acerca de números naturais parece 

intuitivamente estar a favor de uma posição mais forte. Isso não é o caso na 

formalização, veja: 

(13) x (Inteiro x) (antirrealista com respeita aos inteiros) 

(14) x (Inteiro x & ¬ Negativo x) (antirrealista com respeito aos naturais) 

    Por incrível que pareça, os dois realistas estão comprometidos, segundo o 

critério do compromisso ontológico, somente com um número só; por exemplo, 
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com o número dois. Isso, porém, é um compromisso fraco demais, de fato o 

realista quer dizer que todos eles existem. (FINE, 2003, p. 165). Segundo Fine, o 

compromisso com os inteiros é um compromisso universal, não um compromisso 

existencial. Por esta razão, ele propõe a forma universal em vez da forma 

existencial (15) x (Ix) a forma universal: 

(16) x (Ix E!x) 

     Outra consequência é que o termo “existe” deve ser tratado como 

predicado e não como quantificador (como vimos antes). Agora nessa nova 

formulação, as afirmações têm o apropriado grau de generalidade e o realista 

acerca dos números inteiros mantém um compromisso mais forte que o realista 

acerca dos números naturais. 

(17)x (Ix E!x),  

(18) x (Ix & Nx  E!x).  

Fine define o predicado E!x da mesma forma que os antimeinongianos, 

como y (y = x). Para um x existir significa que há pelo menos um y idêntico a x. 

Nessa concepção, terá um espectro de posições começando pelo realismo 

extremo:  

(19) x (Fx  E!x) 

até o antirrealismo extremo: 

(20) x (Fx  E!x),  

com muitas posições intermediárias (FINE, 2009, p. 168) dependendo de 

quais Fs são tomados como existentes. Se G representar uma linha de 

divisão, a posição intermediária terá a forma: 

(21) x (Fx  (E!x   Gx)). 

No modelo quantificacional as duas posições seguintes são contraditórias: 

x Fx e x Fx. Aqui surge, porém, um problema. O realista e o antirrealista não 

vão dizer nada se os Fs existem ou não por causa da estrutura geral. As duas 

posições são compatíveis com a posição de que há números ou com a posição de 

que não há números. Temos primeiro que admitir a existência dos Fs para poder 

nega-la depois. Por causa da definição de E! será uma trivialidade lógica que os 

Fs existam. Pois “Tudo existe” é uma verdade lógica, pressupondo a lógica 

clássica. O problema dessa formulação, porém, é que a posição antirealista se 

tornará paralógica (FINE, 2009, p. 167-169). O nominalista tem que começar com 
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o domínio, ou seja, agarrar a barba primeiro. Este modelo facilita, porém, 

expressar várias teses metafísicas:  

Nominalismo: 

(22)  x (E!x  Cx) ou equivalentemente  x (Cx  E!x); somente coisas 

concretas existem  

Universais existem: 

(23) x (Universal & x Gx  E!x); Gx sendo uma condição restritiva a descobrir 

(por exemplo instancido) 

Na primeira parte do texto, Fine emprega a opção de formalizar a 

existência como predicado de primeira ordem definido como y (y = x) na lógica 

clássica como discutimos no parágrafo II, enfrentando todas as limitações 

apresentadas. Na parte seguinte do texto, porém, ele apresenta uma ideia muito 

inovadora.  

     Fine, contudo, ainda não está contente com esta solução, pois, segundo ele, 

o aspecto crítico e distintivo de alegações ontológicas não se situa no uso do 

quantificador, mas no apelo ao conceito do que é real. Este conceito se deixa 

expressar pelo operador aplicado a sentenças R[..], que pode ser parafraseado 

como “em realidade”, ou ainda, “é constitutivo da realidade que”. O antirrealista 

poderia admitir que seja um fato que há infinitamente muitos números primos e, 

mesmo assim, negar que em realidade há um número infinito de primos. O 

antirrealista admite que haja várias coisas de fato falsas e verdadeiras, mas não 

em realidade. O que é real não é o mesmo que aquilo que é fato.  A definição em 

termos do operador de realidade é: 

(24) (Rx = df  R [x] 

onde  é o modo de ser, a propriedade que x tem na realidade. Para existir 

na realidade a entidade x tem que instanciar pelo menos uma propriedade na 

realidade.  

    Dessa maneira, os números 1 e 2 são entidades reais se é constitutivo da 

realidade que 2 é maior do que 1, da mesma maneira que uma cadeira é real se é 

constitutivo da realidade que ela está ali. Em geral, um objeto é real se ele está 

presente nos fatos dos quais a realidade é constituída. Nem todos os fatos são 

constituintes da realidade, só um subconjunto deles. Fine considera este 

abandono do modelo quantificacional e do modelo predicativo um progresso 

genuíno: “Temos um progresso nas ideias do quantificador, como no modelo 
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original de Quine, ao predicado, ao operador: e a ontologia encontra a sua casa, a 

saber, na concepção da realidade como dada pelo operador” (FINE, 2009, p. 171, 

tradução minha). 

    Pode ser que objetos intencionais estão presentes como constituintes da 

realidade apesar do baixo status deles como inexistentes e objetos materiais não 

apesar do alto status deles. Essa interpretação explica como a ontologia é uma 

parte da metafísica. A metafísica completa determina todas as verdades da forma 

“em realidade...”. A metafisica completa vai determinar a ontologia completa 

cujos objetos são aqueles que ocorrem nos complementos sentenciais da forma 

R....  O compromisso com Fs não é expresso por  x (Fx), mas por   

(25) R[x Fx]. (FINE, 2009, p. 172-173). 

    Agora, se b é real e ele é um F, não implica que  na realidade b é um F. De 

(Fb & Rb) não se segue R[Fb], de x (Fx & Rx) não se segue R[x Fx]. 

   O operador admite fazer distinções muito mais finas que o predicado. 

Vamos considerar alguns exemplos. O compromisso com os números reais seria 

formalizado então como: 

(26) x (Nx   R[x]) equivalente a (26.1) x (Nx  Rx) 

   Como este instrumento é possível dizer que existe uma cadeira, mas que 

ela não é real, mas antes, por exemplo, um conjunto de átomos: 

(27) x Fx & R [Fx]  

   Relevante para as alegações ontológicas é que temos que quantificar 

dentro do escopo do operador R. Fazendo ciências e matemática adoptamos um 

ponto de vista interno à área da investigação em questão. Fazendo ontologia ou 

metafísica adoptamos um ponto de vista externo. Nesse modelo, a distinção entre 

externo e interno é dada pelo escopo do operador R[...]. O Ponto de vista interno 

é representado pela alegação feita de fora do escopo do operador da realidade e o 

externo por aquela de dentro do operador. Os matemáticos adotam o ponto de 

vista interno. Desse ponto de vista interno há números inteiros, mas do ponto de 

vista externo um filósofo ainda pode negar a realidade deles: 

(28) x (Inteiro x & R [Inteiro x]) 

   A interpretação do conceito de compreensão será decisiva para escolher 

entre as alternativas. Tão pouco se pode identificar o que é real com o que é 

fundamental ou o que é fundamentalmente o caso (FINE, 2009, p. 173-174). Para 

um formalista de números, os fatos aritméticos seriam fundamentais, mas ele não 
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os considerara como pertencentes à realidade.  É impossível definir “realidade” 

por causa do círculo de termos metafísicos. Temos, segundo Fine, que aceitar a 

concepção metafísica da realidade. A seguir, Fine explica a sua interpretação 

metafísica da realidade simbolizada pelo seu operador de realidade. Algo é 

constitutivo da realidade se for parte do complemento em qualquer alegação do 

tipo “o mundo é nada mais do que...”. Por exemplo, ser uma cadeira consiste em 

nada mais do que ser átomos. A concepção absoluta da realidade é “ser nada mais 

do que...”, e uma concepção relativa, “ser nada mais para ... do que ...” (FINE, 

2009, p.175-176). Esta noção expressa pelo operador de realidade é 

profundamente metafísica. O que é real nessa concepção é aquilo que, no fundo, 

constitui o mundo; e a isso todos os outros fatos e entidades deveriam ser 

reduzidos. A realidade demonstra a natureza da coisa. 

 

Conclusão 

 

A falta de contingência de proposições positivas de existência junto com a 

inexpressibilidade de proposições negativas de existência constituem limitações 

relevantes da lógica clássica. A lógica livre consegue solucionar estes problemas. 

A inexpressibilidade de condições de existência na lógica livre em decorrência da 

complicação das regras de inferência, contudo, é um defeito substancial. A lógica 

meinongiana de domínio dual representa uma interessante alternativa de lidar 

com problemas de existência, pelo menos para aqueles que não sentem tanta 

necessidade de usar a Navalha de Occham. O princípio do compromisso 

ontológico de Quine é basicamente um princípio de coerência lógica e trivial 

demais para lidar com questões ontológicas na filosofia.  Finalmente, a proposta 

de Fine fornece na forma do operador de realidade uma ferramenta útil de 

abordar a questão metafísica:  o que no fundo constitui o mundo. Este operador 

poderia ser introduzido em cada das três lógicas apresentadas. A lógica 

meinongiana com o operador de realidade poderia ser um instrumento formal 

muito poderoso para a abordagem de questões ontológicas e metafísicas.  

 

 



156 |Temas de Filosofia Contemporânea 

 

 

Referências  

 

BRANQUINHO, João; MURCHO, Desiderio; GONCALVES GOMES, Nelson 
(Eds.). Enciclopédia de termos lógico-filosófico. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. 
 
BRANQUINHO, João; MURCHO, Desiderio; GONCALVES GOMES, Nelson O 
Problema das predicações singulares de inexistência. In: IMAGUIRE, Guido; De 
ALMEIDA, Custódio, L.; De OLIVEIRA, Manfredo (Orgs.). Metafísica 
Contemporânea. Petrópolis: Editora Vozes, 2006, p. 247-268. 
 
CHATEAUBRIAND, Oswaldo. Quine and Ontology. Principia. Vol. 7 nº 1-2, 
June/Dec. Florianópolis,2003, p. 41-74. 
 
CHURCH, Alonzo.  Ontological commitment. The Journal of Philosophy. Vol. 55. 
nº 23, Nov .6, 1958, p. 1008-1014. 
 
FINE, Kit. (2009) The Question of Ontology. In: CHALMERS, David (et al.) (Ed.). 
Metametaphysics: new Essays on the foundations of ontology. Oxford: 
Clarendon Press, 2009, p. 157-177. 
 
KRIPKE, Saul. Naming and Necessity. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1980. 
 
McGINN, Colin. Logical Properties. Identity, Existence, Predication, Necessity, 
Truth. Oxford: Clarendon Press, 2000. 
 
NELSON, Michael. Existence. In: ZALTA, Edward. (Ed.). The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. Winter Edition, 2016. Disponível em: 
://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/existence/ Acessado em: 
04.08.2018.  
 
NOLT, John. Free Logic. In: ZALTA, Edward. The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. Fall Edition, 2018. Disponível em 
<https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/logic-free/>.Acessado 
em:  05.08.2018. 
 
QUINE, Willard, V. Designation and Existence. The Journal of Philosophy. Vol. 
36, nº 26. Dec .21, 1939, p. 701-709. 
 
QUINE, Willard, V.  On What There Is. The Review of Metaphysics. Vol. 2, nº 1, 
1948, p 21–38.  
 
QUINE, Willard, V.  From a Logical Point of View: 9 Logico-philosophical 
Essays. 2. Ed. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1980. 
 
QUINE, Willard, V. Word and Object. Cambridge: The MIT Press, 1960.



 

10. A construção do conceito de “intervenção filosófica” na disciplina 
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1 A construção do conceito de “intervenção filosófica” (J. S. D. F.)50 

 

Um mestrado profissional no modelo PROF é um programa de pós-

graduação stricto sensu em rede nacional, voltado para a capacitação de 

professores atuantes no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, sendo o PROF-

FILO voltado especificamente ao aprimoramento da formação profissional de 

professores de Filosofia da Educação Básica 51 . A disciplina obrigatória 

“Seminário de Projetos” ofertada, no primeiro período do curso, para as novas 

turmas que chegam, é uma peça-chave da grade curricular do PROF-FILO, devido 

ao fato de que toda a concepção do que seja um projeto de pesquisa filosófica em 

ensino de filosofia, que dá o caráter distintivo do nosso novo Programa de Pós-

graduação, será pela primeira vez discutida e desenvolvida em sala de aula. 

Devido ao seu caráter central, a orientação do Colegiado Geral do PROF-FILO foi 

a de que cabe ao Coordenador de cada núcleo a responsabilidade por essa 

disciplina.  

O caráter distintivo da disciplina “Seminário de Projetos” é revelado em 

sua ementa, ao estabelecer que o próprio desenvolvimento da disciplina em sala 

de aula, que se dá através do exame dos pré-projetos apresentados por ocasião da 

seleção de entrada no Programa seja, ele mesmo, um exercício de reflexão 

filosófica. 

                                                           
49  O presente trabalho foi escrito em colaboração, mas em separado. A primeira seção, 
identificada com (J. S. D. F.) é de responsabilidade do primeiro autor; a seção dois, identificada 
com (P. O. L.), é de responsabilidade do segundo autor. 
50  Esta seção é uma versão modificada de minha palestra, intitulada “O PROF-FILO e a 
intervenção filosófica: uma visão possível” apresentada no dia 24 de setembro de 2018, no I 
Seminário sobre projeto de intervenção filosófica do CEAD/UFPI. 
51  Para maiores informações sobre o PROF-FILO, queira consultar o Portal: 
http://www.humanas.ufpr.br/portal/prof-filo/  
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Tendo em vista que o objetivo da disciplina é, como entendemos, não 

apenas o aperfeiçoamento dos pré-projetos apresentados por época do processo 

de seleção, e sim, principalmente, a discussão sobre a atuação institucional do 

PROF-FILO por meio de sua produção acadêmica, adotei, na idealização e 

execução da disciplina, ofertada em 2017 e 2018 para os alunos no primeiro 

semestre do curso, a seguinte estratégia, de dois passos: 

1º passo: análise dos pré-projetos apresentados pelos discentes à época da 

seleção e a identificação de sua estrutura geral, à qual chamamos de “intervenção 

pedagógica”, onde detectamos o passamos a chamar de “ranço positivista”; 

2º passo: pôr em pauta o problema da construção do conceito de 

“intervenção filosófica” e de “projeto de intervenção filosófica”, que caracteriza a 

produção acadêmica específica do PROF-FILO. 

 

1,1 Primeiro passo: a identificação do “ranço positivista” nos pré-

projetos 

 

Aproveitando o ensejo dado pela apresentação do programa da disciplina 

em sala de aula, a primeira questão que fiz aos alunos, antes mesmo do exame 

dos projetos individuais, é a de saber o que seja um “aluno”, para estabelecer o 

pathos inicial que possibilitará a adoção da perspectiva filosófica dos discentes 

sobre sua própria prática profissional. A compreensão básica, pré-reflexiva, dos 

discentes fica então revelada: o “aluno” é algo dado, um dado empírico, uma 

entidade pré-teórica, que se mostra, enquanto tal, para um professor, também 

“dado”. A figura do professor é “já dada” como aquele que precisa atuar sobre os 

alunos e, assim, produzir as mudanças necessárias em seu comportamento, ou, 

em uma versão mais mentalista de “aluno”, uma mudança em suas 

representações subjetivas. O objetivo geral de tais pré-projetos é identificar o que 

sejam os comportamentos inadequados (ou representações inadequadas) iniciais 

do “aluno” para produzir, através de uma atuação, teoricamente justificada, 

empiricamente adequada e metodologicamente precisa, os comportamentos 

adequados (ou as representações adequadas). Propus aos alunos chamar tais 

projetos, de projetos de “intervenção pedagógica”, que seriam a expressão 

daquilo que chamei de “ranço positivista”.  
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A intervenção pedagógica pode ser entendida em termos de uma 

intervenção em um sistema fechado, entendido como um fragmento da história 

causal do mundo, cujo curso de seu desenvolvimento é previamente, e 

exaustivamente, determinado 52 . Intervir é “por em movimento” um sistema 

partir dos seus estados iniciais, pois fazer acontecer algo já supõe que os 

acontecimentos que se seguem pertencem a um sistema causalmente fechado.  

Tendo-se este modelo geral de intervenção, propus aos discentes a análise 

de um livro recente e representativo sobre projetos de intervenção, intitulado: 

“Diversidade no ambiente escolar: instrumentos para a criação de projetos de 

intervenção”, de Keila Deslandes e Nira Fialho (DESLANDES e FIALHO, 2010), 

onde as autoras tomam o cuidado de definir explicitamente o que contam como 

“projeto de intervenção” em seus termos mais gerais: 

 
Chamamos de projeto de intervenção a um conjunto articulado de ações e 
pessoas motivadas para o alcance de um objetivo comum, a partir de uma 
justificativa plausível, por meio de estratégias previstas, num tempo 
determinado (início, meio e fim), com recursos limitados e sob constante 
supervisão. Tal projeto de intervenção se configura ainda como uma 
proposta de mudança social, que pode se concretizar de diferentes modos, 
por exemplo, na melhoria dos resultados escolares, na redução da evasão 
escolar, na diminuição dos índices de violência ou na eliminação da 
discriminação na escola, no aprimoramento de métodos e recursos 
pedagógicos, dentre outros resultados esperados (DESLANDES e FIALHO, 
2010, pp. 23-24). 

 

Segundo as autoras, o primeiro passo a ser dado em projeto de intervenção 

é delimitar de uma árvore de problemas, a partir de uma prévia coleta de dados. 

Tal árvore constitui, a partir da identificação das causas do problema (input), o 

problema propriamente dito, e os efeitos do problema (output), um exemplo de 

sistema causal fechado. Em outras palavras, as autoras consideram como a tarefa 

básica de todo pesquisador interessado em produzir um projeto de intervenção a 

delimitação do que podemos caracterizar com um sistema causal fechado, onde o 

curso do seu desenvolvimento é exaustivamente determinado (DESLANDES e 

FIALHO, 2010, p.-25 ss). A intervenção é entendida como “por em movimento” 

o sistema, sendo operada externamente a ele, tal como em um experimento 

científico ordinário, para a consecução de um objetivo, que é solucionar o 

                                                           
52 Uso aqui a descrição wrightiana de intervenção como “por em movimento” um sistema fechado, 
tal como utilizada por Paul Ricoeur caracterizar a relação entre agir e causar em sua teoria da ação 
(RICOEUR, 1992, pp. 109 ss). 
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problema identificado previamente. Ou seja, uma vez “posto em movimento” o 

sistema, o curso de sua história causal se definirá através da eliminação ou 

alteração das causas do problema (input), obtendo-se, ao final de um processo 

causal previamente determinado, a eliminação de seus efeitos (output). 

No curso da discussão sobre as características gerais de um projeto de 

intervenção, as autoras tiveram o cuidado, em alguns momentos, de levar em 

consideração o fato de que o agente, de alguma forma, pertence ao sistema. No 

entanto, ainda sim, a intervenção é vista como externa a ele: 

 
O mapeamento é uma técnica que procura identificar todo o sistema de 
forças que atuam sobre a situação-problema identificada e tipificada. Ou 
seja, o conjunto de agentes (atores sociais e grupos de interesse), recursos 
(aspectos materiais e financeiros existentes ou passíveis de captação) e 
condições (políticas públicas, ideologias, moral social), favoráveis ou 
desfavoráveis, positivas ou negativas, pró-ativas [proativas] ou 
conservadoras, convergentes ou divergentes, capazes de exercer alguma 
influência para a operacionalização do processo de mudança. (DESLANDES 
e FIALHO, 2010, p. 32).  

 

É possível identificar aqui um esforço de contextualizar o pesquisador 

como fazendo parte do próprio objeto da pesquisa, tal como é esperado a partir 

da perspectiva da pesquisa-ação, que é, ao que parece, a adotada pelas autoras. 

No entanto, tal tentativa fica submetida à visão da intervenção como “por em 

movimento” o sistema por um agente externo. Esta passagem ilustra apenas o 

esforço de mapeamento de todos os aspectos causais relevantes para o 

fechamento causal do sistema que é o objeto da intervenção.  

Esta visão nomológica de pesquisa de intervenção, o que chamo de “ranço 

positivista”, foi usada como critério para a identificação, pelos alunos, através do 

exame de seus pré-projetos de pesquisa, de seu caráter de intervenção 

pedagógica. Um projeto de intervenção pedagógica possui a seguinte estrutura: 

tendo-se como objeto geral a transmissão adequada de conteúdo filosófico, fixado 

previamente pela estrutura curricular, os pré-projetos, de natureza meramente 

conteudista, têm como objetivo a solução de eventuais problemas de recepção dos 

conteúdos pelos alunos, a partir da estruturação de um sistema causalmente 

fechado para, ao pô-lo em movimento, ter como resultado uma situação onde os 

obstáculos anteriormente existentes para a boa transmissão de conteúdo 

curricular filosófico tenham sido eliminados, possibilitando a transmissão 

adequada. Em geral, tais obstáculos são descritos em termos mentalistas, ou seja, 
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em termos das representações mentais dos alunos, reputando como causa do 

problema da má recepção do conteúdo curricular às “más-representações” dos 

alunos com respeito à importância da filosofia e de seu aprendizado. Desta forma, 

o resultado da intervenção pedagógica será, uma vez pondo-se em movimento o 

sistema, a produção de uma situação onde as “más representações” antecedentes 

sejam eliminadas, resultando em uma transmissão bem-sucedida do conteúdo 

curricular.  

 

1.2 Segundo passo: a construção do conceito de “intervenção 
filosófica” 

  

Uma vez identificado o “ranço positivista”, o próximo passo foi mostrar 

porque sua eliminação se faz necessária. Para isso foi feito um exame das 

implicações dos projetos de intervenção pedagógica para o ensino da filosofia. O 

pressuposto geral dos projetos de intervenção pedagógica é tomar a filosofia 

como facilitador da transmissão de conteúdo, reduzindo-a ao seu uso 

instrumental. Esta visão apequenada, instrumental, da filosofia representa sua 

completa desfiguração, já que retira dela seu caráter crítico e transformador. 

Desta forma, o problema que se impôs para nós em sala de aula é produzir um 

modelo de intervenção, ao qual chamarei de “intervenção filosófica” que seja 

compatível com o caráter crítico da prática filosófica. 

Uma vez identificada a estrutura geral de um projeto de intervenção 

pedagógica, foi executado o segundo passo, que é o da construção, em sala, do 

conceito de “intervenção filosófica”. Para tanto, passamos a discutir outra visão 

do que seja um projeto de intervenção, desta vez usando o material da Unidade I, 

disponível on-line, do Curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar do Programa 

Nacional Escola de Gestores da Educação Básica do MEC. A Unidade I tem como 

um dos seus objetivos a descrição do que seja um projeto-intervenção: 

 
O Projeto-intervenção, como o próprio título alude, fundamenta-se nos 
pressupostos da pesquisa-ação. Tem como base a ideia de uma relação 
dialética entre pesquisa e ação, supondo ainda que a pesquisa deve ter como 
função a transformação da realidade. No campo educacional, essa 
modalidade de pesquisa é bastante enfatizada, devido à relevância de seu 
caráter pedagógico: os sujeitos, ao pesquisarem sua própria prática, 
produzem novos conhecimentos e, ao fazê-lo, apropriam-se e ressignificam 
sua prática, produzindo novos compromissos, de cunho crítico, com a 
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realidade em que atuam. Nesse tipo de pesquisa, a prática é compreendida 
como práxis. Tanto pesquisador como pesquisados estão diretamente 
envolvidos em uma perspectiva de mudança (MEC, 2019). 
 

 

Esta descrição traz um elemento novo e importante que não é encontrado 

no livro analisado anteriormente (DESLANDES e FIALHO, 2010), que é a adoção 

da perspectiva dialética para o entendimento do que seja uma pesquisa-

intervenção, o que permite revelar um aspecto fundamental da atividade de 

pesquisa, entendida agora como Práxis, que é a transformação crítico-reflexiva 

do pesquisador no próprio ato de transformação da realidade. A relevância 

teórica do entendimento da pesquisa-intervenção como Práxis, está no fato de 

que agora podemos abandonar a visão nomológica da pesquisa, i.e., o “ranço 

positivista” presente nos pré-projetos dos alunos, em favor da nova visão de 

intervenção. 

Foi apresentada aos discentes uma hipótese de trabalho: se tomarmos a 

Práxis, entendida operacionalmente no sentido lasso de um movimento teórico-

prático que produz, de forma mutuamente implicada, uma transformação no 

mundo e nos agentes de tal transformação, podemos produzir um conceito de 

intervenção propriamente filosófica, i.e., que abandona o pressuposto 

conteudista de que a filosofia tem uma função, meramente instrumental, de 

facilitadora da transmissão de um conteúdo curricular previamente estabelecido 

e dogmaticamente aceito. 

A estratégia de construção do conceito de “intervenção filosófica” utilizada 

foi o deslocamento do objeto, do problema e do objetivo da intervenção. Se 

caracterizarmos um projeto de intervenção pedagógica como aquele que tem 

como objeto a transmissão de conteúdo, como problema as interferências em tal 

transmissão, e como objetivo a remoção metodologicamente justificada deste, 

podemos entender um projeto como objetivando uma “intervenção filosófica” 

que toma como objeto não a transmissão de conteúdo, mas a transmissão 

filosófica, entendida em termos de Práxis, tal como a definimos 

operacionalmente. Como Práxis, a transmissão filosófica não se reduz à mera 

transmissão de conteúdo, pois tal redução já pressupõe a adoção dogmática, anti-

filosófica, do conteúdo a ser transmitido. Desta forma, a transmissão filosófica, 

como Práxis, deve ser entendida como uma atividade transformadora, tanto 

daquele que a ensina e daquele que é ensinado, em uma relação dialética e não 
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hierárquica entre ambos.  

Uma vez fixado seu objeto, a intervenção filosófica na transmissão 

filosófica, entendida como Práxis é, ela própria, parte da Práxis, cuja 

contribuição é fazer avançar a própria transmissão filosófica, através da 

identificação dos problemas encontrados e dos objetivos a serem alcançados por 

meio daquela, identificação esta sempre sujeita à crítica posterior, já que é parte 

de um processo dialético. Enquanto práxis, a intervenção filosófica já tem, como 

parte essencial de sua tarefa, o papel de desconstruir, de “estranhar” o currículo, 

e nunca sua reprodução, pura e simples. 

Se não entendermos a transmissão filosófica como Práxis (ou como algo 

equivalente), corremos o risco de recairmos na perspectiva conteudista, que 

reduz a tarefa do professor de filosofia à de mero transmissor de um conteúdo já 

dado para alunos “já dados”, reduzindo a filosofia ao papel de um mero de 

facilitador da reprodução do conteúdo curricular. 

 

2 Um exemplo de projeto de intervenção filosófica: o equilíbrio 
reflexivo rawlsiano - uma proposta metodológica para construção das 
diretrizes conceituais para a filosofia no Ensino Médio (P.O.L.)53  

 

2.1 Introdução 

 

Analisando os documentos oficiais, o que temos nas mãos é uma tarefa 

muito especial para a disciplina de Filosofia no Ensino Médio. O que se pretende 

dela é que, por meio da reflexão, os estudantes sejam capazes de desenvolver sua 

capacidade de crítica e, consequentemente, autonomia – o que lhes daria as 

condições, como numa relação de causa e efeito, para alcançar o pleno exercício 

da cidadania. Entretanto, esses mesmos documentos não trazem com clareza o 

entendimento conceitual sobre o que seria ou mesmo qual seria a filosofia a ser 

ensinada no nível médio para alcançar esses propósitos.  

É neste contexto que apresentamos como temática para nossa pesquisa as 

diretrizes conceituais para prática da Filosofia no Ensino Médio. Nossa 

                                                           
53 Esta pesquisa foi realizada sob a orientação da Prof.ª Drª. Elnora Gondim, a quem agradeço 
pela carinhosa permissão para publicar o presente trabalho.  
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delimitação está exatamente em construirmos, junto aos Professores de Filosofia 

da 21ª GRE – SEDUC-PI, cinco conceitos basilares que caracterizam a função da 

Disciplina de Filosofia segundo a lei e os demais documentos oficiais, tendo, 

ainda, o ideal de educação para cidadania como meta do Ensino Médio. Nossa 

problemática está justamente em responder o que devemos entender por 

reflexão, filosofia, crítica, autonomia e cidadania para alcançarmos os objetivos 

do ensino de filosofia apontados por esses documentos e para construirmos com 

consciência o planejamento que conduzirá às práticas para esta disciplina. Nossa 

proposta foi utilizar o método do equilíbrio reflexivo desenvolvido pelo filósofo 

americano John Rawls, autor que serviu de aporte teórico para esta pesquisa, 

para iniciarmos uma cultura de encontro e debate entre os profissionais que 

operam a Filosofia na referida regional e retirarmos democraticamente e de 

maneira autônoma os conceitos necessários para construirmos o planejamento e 

a abordagem adequada para os conteúdos ministrados em sala de aula.  

A título de contextualização, queremos ressaltar que pesquisa aconteceu 

junto aos professores de filosofia lotados na 21ª Gerência Regional de Educação. 

Trata-se de uma subseção da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Piauí 

que compreende cerca de 30 escolas, sendo sua maioria localizada na Zona 

Sudeste de Teresina, capital do Piauí, em especial na região do Grande Dirceu. O 

Grande Dirceu se destaca na cidade como um aglomerado de comunidades com 

alto índice demográfico, na periferia da cidade, marcada, ainda, pela violência e 

pela situação socioeconômica bastante desfavorável de seus moradores. Nossos 

alunos são um espelho fiel das suas limitadas condições sociais, são pessoas de 

baixa renda notadamente caracterizadas pelo pouco acesso a recursos culturais e 

à educação de qualidade. Para esmagadora maioria, a escola pública é a única 

opção. Quanto aos professores, objeto direto deste trabalho, devemos dizer que 

nem todos são graduados ou mesmo têm qualquer capacitação na área de 

filosofia. Além da Seduc-PI não manter seu quadro de professores dentro das 

necessidades, muitos profissionais de outras áreas do conhecimento são 

empurrados para nossa disciplina porque precisam complementar carga horária 

ou por motivos outros. Quase sua totalidade apresenta desmotivação para o 

exercício de sua profissão, alegando, dentre outros fatores, falta de condições de 

trabalho, baixa remuneração e até mesmo exposição de violência, já que alguns 

trabalham em regiões tipas pela própria Seduc-PI como áreas de risco. 
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O principal objetivo desta pesquisa, a nossa intervenção filosófica, foi 

promover um efetivo exercício de reflexão filosófica entre os professores de 

filosofia da 21ª GRE – SEDUC-PI (isso inclui o autor desta pesquisa), com a 

finalidade de construir, utilizando da metodologia do equilíbrio reflexivo dada 

por John Rawls, um documento com os conceitos fundamentais que devem 

orientar o trabalho docente no Ensino Médio, tendo os documentos oficiais que 

regem a educação brasileira como referência. A Intervenção filosófica aqui em 

questão, consiste em aplicar, numa situação concreta, a metodologia do equilíbrio 

reflexivo tal como John Rawls o apresenta. Para darmos conta deste objetivo 

geral, buscamos alcançar outros menores, mas, nem por isso, menos importantes, 

na linguagem de projeto chamados específicos: i) apresentar o equilíbrio reflexivo 

rawlsiano como solução metodológica para alcançar tais conceitos; ii) promover 

o encontro entre os profissionais do ensino de filosofia; iii) refletir junto com os 

Professores de Filosofia suas práticas em sala de aula; iv) oferecer referencial para 

amparar a disciplina de Filosofia junto ao PPP das escolas; v) construir um plano 

de trabalho para disciplina de filosofia  a fim de desenvolver a criticidade entre os 

alunos; vi) iniciar um cultura de reflexão filosófica sobre a prática do ensino de 

filosofia dentro da SEDU-PI; vii) despertar nos professores o interesse pela 

reflexão autônoma sobre os caminhos que devem dar ao seu trabalho. 

 A relevância desta pesquisa está exatamente em atuar diretamente no 

contexto dos docentes proporcionando a eles uma reflexão filosófica 

metodologicamente orientada sobre sua própria atividade e sobre os princípios 

que a orientam, motivando-os a pensar, por eles mesmos, democraticamente, 

suas práticas e, em especial, as diretrizes que devem servir de referência para elas, 

bem como uma consciência, também, sobre o projeto de educação a que está 

submetido. A ideia aqui é que o trabalho destes profissionais passe a se 

caracterizar como ação consciente a partir de um planejamento adequado. Isso 

revela uma das principais prerrogativas deste trabalho, a de colocar o professor 

como aquele que deve buscar sua própria autonomia. Com isso, imaginamos 

contribuirmos sobremaneira para aquilo que ousamos chamar de ação consciente 

sobre a prática de planejamento e de execução da tarefa da filosofia no Ensino 

Médio.  
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2.2 Ensino de Filosofia: marco legal e diretrizes conceituais 

 

Para além do debate sobre a presença, ausência ou mesmo o lugar da 

filosofia no ensino médio, o que interessa a essa pesquisa é o destaque que os 

documentos oficiais brasileiros dão para função desta disciplina neste estágio da 

educação dos jovens brasileiros e a necessidade de preencher o vazio conceitual a 

que o profissional da filosofia está submetido quando da realização do seu 

trabalho. Mesmo observando as últimas alterações no status da filosofia na 

educação básica, sua carga horária, seu caráter transversal ou não, seu caráter 

interdisciplinar, sua institucionalidade enquanto disciplina ou mesmo sua 

obrigatoriedade ou não, percebemos que sua função permanece inalterada desde 

a LDB de 1996. Esta função diz respeita à construção de uma cultura do 

pensamento crítico e do desenvolvimento das capacidades do aluno de 

compreender sua realidade de maneira ampla visando seu pleno 

desenvolvimento e o habilitando para o exercício pleno da cidadania. Nisso, a 

LDB e os documentos oficiais que regulamentam e orientam a educação no ensino 

médio, ainda permanecem claros, como ressaltam os próprios PCN: “Em 

primeiro lugar, a cidadania é, poderíamos dizer assim, a finalidade síntese da 

Educação Básica, a qual não dispensa o contexto do trabalho como sentido 

prático para sua realização” (BRASIL, 2000, p. 48). 

 Se a finalidade maior da educação é o “exercício da cidadania” e a 

finalidade do ensino médio, além de corroborar com isso, ainda pressupõe uma 

“formação ética”, “autonomia intelectual” e “pensamento crítico”, fica claro que a 

filosofia é imprescindível para esse projeto de educação estampado na lei. 

Entretanto, o que falta na legislação para direcionar esse propósito é um maior 

entendimento do que viria a ser esta a “reflexão filosófica, a própria “filosofia”, 

esta “autonomia”, esta “crítica” e mesmo a tão almejada “cidadania”. É 

justamente esta a proposta desta pesquisa, construir esse entendimento, esse 

arcabouço conceitual mínimo necessário para orientar o trabalho do Professor de 

Filosofia. Temos, além da lei, outros instrumentos teóricos que servem de 

orientações para o professor como os Parâmetros Curriculares Nacionais e as 

Orientações Curriculares Nacionais, sendo estes, além da lei, os principais 

documentos analisados para este trabalho. 
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A análise feita revelou que os documentos oficiais trazem, no seu 

fundamento, a necessidade de se formar cidadãos pensantes, críticos, autônomos 

e, por conseguinte, capazes de exercer a cidadania. Eles revelam forte 

preocupação com uma formação educacional mais abrangente que, para além dos 

conteúdos técnicos, também abarque questões políticas, éticas, estéticas, 

filosóficas, portanto, que sirvam de referência para ação e o comportamento das 

pessoas em sociedade.  

Vejamos que os documentos oficiais nos dão a tarefa, mas não nos 

oferecem o caminho a seguir já que não apresentam claramente os conceitos e a 

natureza daquilo que se almeja para o projeto do ensino de filosofia. Isso nos 

mostra a necessidade e a urgência de construirmos as diretrizes conceituais 

mínimas necessárias para dar sentido e significado à filosofia na sala de aula, bem 

como a oportunidade de agirmos autonomamente, já que os próprios 

documentos sugerem que é de responsabilidade dos professores a 

responsabilidade construir essas diretrizes conceituais.   

Para alcançarmos os objetivos dados pelos documentos oficiais, faz-se 

necessário que a ação dos professores em sala de aula seja consciente deste 

projeto e o leve em consideração, o que faz da necessidade de construir o 

arcabouço teórico que gravita em torno disso uma necessidade. 

 

2.3 John Rawls e o equilíbrio reflexivo 

 

John Rawls desenvolveu sua teoria apoiado no propósito de levar os 

cidadãos, por meio de um sistema de cooperação intelectual contratualista, a 

encontrar os princípios de justiça que fossem capazes de garantir uma sociedade 

verdadeiramente justa. Seu grande questionamento foi sobre a possibilidade de 

existir uma sociedade justa e equitativa mesmo havendo entre os cidadãos 

enormes diferenças caracterizadas por inúmeras doutrinas morais, religiosas ou 

mesmo políticas divergentes e, muitas vezes conflitantes. Todo seu projeto está 

diretamente relacionado à hipótese de que, numa sociedade bem ordenada, os 

cidadãos - que seriam pessoas livres e iguais - teriam a oportunidade, de maneira 

cooperativa, de construírem os princípios que garantiriam uma sociedade plena 

de equidade. 
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Rawls foi um crítico do utilitarismo. Via nele uma noção de justiça 

relacionada ao bem-estar da maioria e, portanto, deixava de lado as minorias. Daí 

surge a denominação, dada por ele mesmo, de justiça como equidade para sua 

teoria: 

A ideia principal é que a sociedade está ordenada de forma correta e, 
portanto, justa, quando suas principais instituições estão organizadas de 
modo a alcançar o maior saldo líquido de satisfação, calculado com base na 
satisfação de todos os indivíduos que a ela pertencem (RAWLS, 2016, p. 27). 

 

Trata-se de uma nova maneira de ver o problema da justiça, superando a 

simples noção de igualdade, pressupondo uma nova de ideia de pessoa (cidadão), 

e atribuindo à justiça a ideia de equidade. A justiça como equidade tenta 

apresentar uma concepção de justiça que ultrapassa o aspecto moral e se localiza 

no seu aspecto político. 

Com o intuito de apresentar uma alternativa ao utilitarismo, Rawls lança 

mão da estratégia do equilíbrio reflexivo. Um procedimento decisório onde os 

cidadãos deliberam sobre as questões que lhes são fundamentais. No equilíbrio 

reflexivo rawlsiano, os cidadãos envolvidos deveriam partir da condição de 

posição original sob o véu da ignorância, situação que garantiria a plena equidade 

entre os mesmos, impedindo que qualquer um deles tivesse atitudes que 

privilegiasse seus interesses particulares. De maneira cooperativa, seguindo uma 

determinada linha procedimental e em comum acordo, os cidadãos deliberariam 

sobre as questões importantes e sobre os interesses comuns de maneira que todos 

teriam vez e voz e onde todos fossem contemplados naquilo que o contrato 

produziu.  

 

[...] devemos imaginar que aqueles que entram em cooperação social 
escolhem juntos, em um único ato conjunto, os princípios que devem atribuir 
os direitos e deveres fundamentais e determinar a divisão dos benefícios 
sociais. Os homens devem decidir de antemão como devem regular suas 
reivindicações mútuas e qual deve ser a carta fundacional de sua sociedade. 
Assim como cada pessoa deve decidir por meio de reflexão racional o que 
constitui seu bem, isto é, o sistema de fins que lhe é racional procurar, 
também um grupo de pessoas deve decidir, de uma vez por todas, o que entre 
elas está considerado justo ou injusto (RAWLS, 2016, p. 14). 
 
 

De Uma Teoria da Justiça (1971) para O Liberalismo Político (1993), 

Rawls abandona, de certo modo, o aspecto do véu da ignorância como ponto de 

partida do seu método e se concentra agora na ideia de razão pública e naquilo 
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que ele chamou de juízos não ponderados. Há, ainda, uma ênfase no tipo 

específico de equilíbrio reflexivo que lhe interessa, e que nos interessa também, a 

saber: equilíbrio reflexivo amplo. Este se caracteriza e se diferencia do Estreito 

por suas características de revisibilidade no final do processo de deliberação 

acerca dos princípios. Adiante, destacaremos seus passos. 

 

2. 4 Uma pesquisa de intervenção filosófica 

 

Esta pesquisa foi realizada no contexto do PROF-FILO - Mestrado 

Profissional em Filosofia, pós-graduação esta que nasceu com a necessidade de 

melhorar a qualidade dos professores de filosofia que estão atuando no Ensino 

Médio brasileiro, portanto diz respeito diretamente à sua prática. É uma 

modalidade absolutamente nova (iniciada em 2017) para área de filosofia e ainda 

carece de alguma fixação da sua própria natureza e da natureza das pesquisas nele 

desenvolvidas. O que sabemos por certo é que esta modalidade requer propostas 

de intervenção de natureza qualitativa e um certo afastamento das técnicas 

convencionais positivistas amplamente utilizadas no universo da educação, pois 

como nos alerta Thiollent: 

 

Continuam prevalecendo as técnicas ditas convencionais que são usadas de 
acordo com um padrão positiva no qual se manifesta uma grande 
preocupação em torno da quantificação de resultados empíricos, em 
detrimento da busca de compreensão e de interação entre pesquisadores e 
membros das situações investigadas (THIOLLENT, 1998, p. 7). 

 

Não queremos aqui confundir intervenção filosófica com intervenção 

pedagógica de abordagem de conteúdos filosóficos, isso estaria no campo da 

pedagogia. Esta luz nos veio na oportunidade em que cursamos, ainda no 

primeiro período deste mestrado, a disciplina de Seminário de Projetos, 

ministrada pelo Prof. Dr. José Sérgio Duarte da Fonseca. Lá construímos, como 

uma das possibilidades de identidade conceitual para nosso trabalho, aquilo que 

chamamos de Pesquisa de Intervenção Filosófica. Assim, como fruto das 

discussões realizadas nesta disciplina, desenvolvemos a estrutura do nosso 

projeto e o que deveríamos entender como intervenção filosófica. Por 

intervenção filosófica, passamos a entender: ação positiva que vai intervir e 
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modificar diretamente a maneira como as pessoas concebem os princípios e as 

diretrizes orientadoras de uma prática, de uma ação, no nosso caso, a maneira 

como o professor de filosofia vai trabalhar sua estratégia de ação para sua 

disciplina e para e desenvolvimento das mais diversas ideias nela contidas. Se 

assim o é, a própria de disciplina Seminário de Projetos, já se constitui como 

uma intervenção filosófica, já que direcionou seus participantes ao exercício do 

pensamento filosófico sobre os princípios racionais que orientam suas práticas. 

Nossa proposta está no nível da prática de pensamento filosófico que 

repercutirá positivamente nas práticas do professor em sala de aula. A 

intervenção filosófica, matéria desta pesquisa, se deu em um ciclo de reuniões 

que alcançou carga horária de trinta horas e ocorreu em caráter de formação, 

dada a importância do trabalho e necessidade de motivar os professores a 

participarem voluntariamente desta proposta. Inicialmente fizemos uma 

apresentação da pesquisa como um todo aos participantes, esclarecendo seus 

objetivos e o papel de cada participante no seu processo. Em outro momento, 

fizemos uma exposição daquilo que os documentos oficiais que regulamentam o 

Ensino de Filosofia no Ensino Médio nos trazem como tarefa a fim de 

demonstrarmos os conceitos que deveríamos ali construir. Feito isso, o próximo 

passo foi fazer uma varredura na teoria rawlsiana, destacando, em especial, o 

aspecto do equilíbrio reflexivo como a metodologia de reflexão deveríamos 

utilizar para alcançar os objetivos propostos.  

Compreendido o procedimento o que se seguiu foi a prática a execução, na 

prática, do equilíbrio reflexivo seguindo os seus passos: 1) Desconsiderar todos 

os juízos não ponderados: os professores elencaram sobre cada conceito buscado, 

aquilo que eles poderiam considerar como juízos não ponderados; 2) Identificar 

os pontos fixos provisórios do seu sistema de crenças: os participantes foram 

orientados a identificar, junto a tais conceitos, os seus pontos fixos provisórios. 

Os juízos que temos como certos e não estamos dispostos a rejeitá-los; 3) Buscar 

considerações gerais que expliquem os pontos fixos: os participantes foram 

orientados a elencar, para cada conceito, as considerações gerais que expliquem 

os seus pontos fixos provisórios; 4) Eleger os conceitos sob o status da 

revisibilidade, fazendo o movimento e ida e volta das crenças aos seus 

fundamentos até se produzir o consenso necessário para se alcançar o equilíbrio 

reflexivo amplo. O último momento da nossa intervenção foi o de redigirmos, a 
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todas as mãos, os conceitos que construímos, para utilizar a terminologia 

rawlsiana, em consenso sobreposto. 

Como resultado desta pesquisa de intervenção filosófica tivemos a 

apresentação de uma alternativa metodológica (o equilíbrio reflexivo rawlsiano) 

para deliberação e construção dos princípios (diretrizes conceituais) orientadores 

da prática de Professores de Filosofia no Ensino Médio. É importante frisarmos, 

que estas diretrizes não devem ser vistas como verdades absolutas, pelo contrário, 

como requer o próprio método rawlsiano, estas devem estar sempre sob o 

estatuto da revisibilidade. 

Tivemos, também, como resultado da aplicação prática dessa metodologia, 

um documento contendo um arcabouço conceitual mínimo necessário para servir 

como referência na confecção do Plano Político Pedagógico das escolas no que diz 

respeito à disciplina de Filosofia e, naturalmente, servirá, ainda, como orientação 

para os próprios professores nos seus planejamentos e execução dos mesmos de 

maneira consciente.  

Nossa proposta quer fazer com que o trabalho dos professores seja 

pensado por eles mesmos, lhes conferindo certo grau de autonomia. Como nos 

orienta Kant, não podemos nos abster de nossa autonomia, seria mais que um 

prejuízo, seria mesmo uma tragédia: 

 

Inércia e covardia são as causas de que uma tão grande maioria dos homens, 
mesmo depois de a natureza há muito tê-los libertado de uma direção alheia, 
de bom grado permaneça toda vida na menoridade, e porque seja tão fácil a 
outros apresentarem-se como seus tutores. É tão cômodo ser menor. Possuo 
um livro que faz as vezes de meu entendimento; um guru espiritual, que faz 
às vezes de minha consciência; um médico, que decide por mim a dieta etc.; 
assim não preciso eu mesmo dispender nenhum esforço. Não preciso 
necessariamente pensar, se posso apenas pagar; outros se incumbirão por 
mim desta aborrecida ocupação. Que, junto à grande maioria dos homens 
(incluindo aí o inteiro belo sexo) o passo rumo à maioridade, já em si custoso, 
também seja considerado muito perigoso, para isso ocupam-se cada um dos 
tutores, que de bom grado tomaram para si a direção sobre eles. [...] Ora, este 
perigo nem é tão grande, pois através [AK 36] de algumas quedas finalmente 
aprenderiam a andar; mas um exemplo assim dá medo e geralmente intimida 
contra toda nova tentativa (KANT, 2009, p. 407-408). 

 

Em se tratando de educação, é imperativo que aqueles que estão 

envolvidos em seus processos ajam com consciência, autonomia e planejamento, 

sendo uma condição para o outro. Enquanto professores, antes de qualquer coisa, 

precisamos ter bem esclarecido o plano geral em que estamos envolvidos para 
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que nossa ação educadora não seja alienada e irracional. Não é possível se falar 

em planejamento quando não se sabe onde se quer chegar. As diretrizes gerais a 

que os processos educacionais estão expostos no Brasil estão fixados na legislação 

oficial brasileira e em uma série de outros documentos oficiais que trazem as 

orientações básicas para a condução dos trabalhos escolares, em especial, daquilo 

que se espera como objetivo da educação a partir do que lá se ensina. Nossa 

proposta, insistimos, é de uma ação consciente. 
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Introdução 

              

Medicina, doença, vida e saúde, em princípio não são temas privilegiados 

pela reflexão filosófica tradicional; no entanto filósofos como Canguilhem e 

Foucault tomaram como objeto essas questões numa perspectiva que se fez 

presente no cenário filosófico francês nos anos de 1960, e que hoje nos permite 

pensar a medicina como uma prática de saber e de poder. Isso foi feito sob a 

influência da chamada epistemologia histórica de Bachelard ou história 

epistemológica, que é como Canguilhem denominou sua teoria. Sobre a reflexão 

canguilheana, Michel Foucault apresenta o seguinte comentário: 

 

Trata-se assim, de uma reflexão teórica indispensável que permite à história 
das ciências constitui-se em um modo diferente da história em geral e, 
inversamente a história das ciências abre o domínio de análise indispensável 
para que a epistemologia possa ser outra coisa que não a simples reprodução 
dos esquemas internos de dada ciência em um dado momento.  No método 
empregado por George Canguilhem, a elaboração das análises 
“descontinuístas” e a elucidação da relação história das 
ciências/epistemologia caminham juntas.54 

 
 

Influenciado por esta perspectiva canguilheana, Foucault escreveu a sua 

obra O Nascimento da Clínica (1963), o que denominou uma arqueologia do 

olhar médico, e junto com as obras: História da Loucura (1961) e As Palavras e 

as Coisas (1966) representam as três obras dedicadas à Arqueologia do saber. 

Obras com claro interesse epistemológico. 

O que nos interessa destacar aqui são proximidades entre as análises 

epistemológicas entre as análises de Canguilhem e as análises arqueológicas de 

Foucault. Ambos trataram do tema medicina e história; ambas as análises têm 
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sem dúvida, uma perspectiva comum, a de se afastar da História das Ciências, no 

sentido convencional como memória da ciência, por assumirem uma nova 

perspectiva no discurso filosófico sobre as ciências da vida, um discurso que 

engloba disciplinas como: sociologia, história, filosofia e política; acabando por 

oferecer ferramentas para refletirmos sobre questões como: doença, vida, saúde, 

medicina e poder. Todas essas questões são tratadas pelos dois filósofos em uma 

perspectiva considerada pelos mesmos, não científica e sim filosófica. Trata-se de 

um discurso filosófico com preocupações epistemológicas bem originais. 

O presente capítulo terá dois momentos, um primeiro dedicado a 

perspectiva canguilheana sobre epistemologia e um segundo dedicado a 

perspectiva foucaultiana na análise da medicina. 

 

Lições de Canguilhem sobre o objeto da história das ciências 

 

Em 1966 Canguilhem pronunciou uma conferência a convite da Sociedade 

Canadense de História e Filosofia das Ciências exatamente com o título: “O objeto 

da História das Ciências”. Começa seu texto problematizando sobre o lugar 

institucional onde a História das Ciências deve se situar.  Na faculdade de ciências 

ou na faculdade de filosofia? Ou, seria sob o encargo de historiadores? Em 

resposta a questão afirma que há três razões para fazer-se à história das ciências: 

“histórica, científica e filosófica”.  Assume a defesa de uma razão filosófica para 

fazer-se a História das Ciências.  

 
 Enfim a razão propriamente filosófica se deve ao fato de que, sem referência 
a epistemologia, uma teoria do conhecimento seria uma meditação no vazio, 
e que, sem relação com a história das ciências, uma epistemologia seria um 
dublê perfeitamente supérfluo da ciência sobre a qual ela pretenderia 
discorrer. 55 

 
 

 O que Canguilhem defende é que se faça um discurso histórico, que 

interessa a epistemologia. A questão que seu texto pretende responder é de que 

se faz a história, em História das Ciências?   

Canguilhem tenta responder a questão sem entrar no tradicional debate 

entre o internalismo e o externalismo, para ele essas posições equivalem a 
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assimilar o objeto da história das ciências, ao objeto de uma ciência. O que ele 

não concorda, pois para ele o objeto em história das ciências nada tem em comum 

com o objeto da ciência uma vez que o objeto da História das Ciências é a 

historicidade do discurso cientifico, como afirma: 

 
O objeto do discurso histórico é, com efeito, a historicidade do discurso 
científico, enquanto essa historicidade representa a efetuação de um projeto 
interiormente normatizado, mas atravessada de acidentes, retardada ou 
desviada por obstáculos, interrompida por crises, isto é, momentos de 
julgamento e de verdade.56 

 
 

 Canguilhem termina seu texto, afirmando que o objeto da história da 

ciência não pode ser o mesmo da ciência, o objeto da história da ciência é a 

historicidade dos discursos e os acontecimentos que os conduz e os modificam. 

  
Fazendo a crítica de um falso objeto histórico, tentaremos justificar por 
contraprova a concepção que propusemos de uma delimitação específica pela 
história das ciências. A história das ciências não é uma ciência, e seu objeto 
não é objeto científico. Fazer no sentido mais operacional do termo, história 
das ciências é uma das funções, não a mais cômoda, da epistemologia 
filosófica.57 
Em outros textos de Canguilhem, como “O Normal e o Patológico” (1966), 
encontramos a aplicação da investigação epistemológica que o filósofo se 
propõe a fazer. As reflexões denominadas de história epistemológica sobre as 
ciências da vida, tomam como objeto: A medicina, a doença e a saúde em 
outros termos, o embate entre o normal e o patológico. Em relação ao normal 
e ao patológico, Canguilhem escreve um ensaio em ocasião de sua tese de 
doutorado em 1943; Após vinte anos em 1963, escreve um novo texto 
provocado por circunstâncias acadêmicas assim se ver novamente tratando 
do tema; de certo modo o atualizando.  O que chama atenção no texto de 1966 
é que o conceito de normal e de patológico é compreendido como não sendo 
um conceito restrito ao discurso clínico, é um conceito que tem significações 
sociológicas, psicológicas, jurídicas, políticas e filosóficas. A análise busca ir 
além da polaridade, em que o normal é a saúde e o patológico é a doença. O 
entendimento que domina nas ciências da vida é que se é normal quando se 
está de acordo com a norma, com o padrão, que é a medida comum, isto é 
entendido como a normalidade. 

 
 

Segundo Vera Portocarrero, no seu livro “As ciências da vida de 

Canguilhem e Foucault” (2009) Canguilhem questiona a análise da vida na 

perspectiva da normalidade e propõe que a vida seja entendida na perspectiva do 

patológico. Aceitar esta perspectiva significa aceitar a doença como parte da vida, 

reduzindo o negativo que paira em torno dela. Também significa considerar a 
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vida de um ponto de vista diferente da normalidade. 

 
Em O Normal e o patológico, Canguilhem mostra como o problema da 
especificidade da vida, tratado em termos de normalidade biológica ser vivo, 
o fato de reagir por uma doença a uma lesão, a uma infestação, a uma 
anarquia funcional, traduz um fato fundamental: é que a vida não é 
indiferente às condições nas quais ela é possível, que a vida é polaridade  e, 
por isso mesmo, posição inconsciente de valor, em resumo, que a vida é 
atividade normativa.58 

 

A grande lição da epistemologia de Canguilhem segundo Portocarrero é 

nos mostrar que a vida, a doença e a saúde que são tradicionais objetos da 

Biologia e da Medicina não se enquadram no modelo positivista das Ciências da 

Natureza. Segundo o filósofo a estrutura da vida é histórica tanto quanto 

fisiológica e afirma no seu texto de 1967 “philosophe de la vie.”(1965) A fisiologia 

tenderia a história que não é ciência da natureza”.59 Desse modo ele aproxima a 

Biologia e a Medicina das Ciências Humanas, tirando-as do domínio exclusivo 

das Ciências da Natureza.    

A medicina é vista não só como teoria científica, ou como clínica, mas, 

como uma experiência entrecruzada com a vida e seus acontecimentos, 

fortalecendo, desse modo um laço entre medicina e história.  Esta também é a 

tendência de Michel Foucault na sua obra O Nascimento da Clínica (1963),  sem 

dúvida, a obra mais canguilheana do filósofo.        

 

A arqueologia da medicina segundo Foucault 

 

Ao apresentar a sua obra O Nascimento da Clínica (1963), Foucault afirma: 

“Este livro trata do espaço, da linguagem e da morte: trata do olhar”.  Mas do 

que trata a obra do filósofo? Trata da história do desenvolvimento do olhar 

médico num período que vai do final do século XVIII e início do século XIX, em 

um período de cinquenta anos, em que são analisados discursos e acontecimentos 

que marcaram o nascimento e desenvolvimento da clínica.  Segundo Foucault: “A 

medicina fixou sua própria data de nascimento em torno dos últimos anos do 
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século XVIII” 60 O que fez Foucault nessa obra foi tentar analisar à experiência 

médica em uma época anterior as descobertas do século XIX, nessa época a 

clínica sofreu modificações e se articulou a linguagem de uma ciência positiva. É 

quando “o leito do doente se torna um campo de observação e experimentação”. 

Também, torna-se um campo de linguagem e de poder. Foucault faz a seguinte 

descrição da experiência clínica:  

 
A experiência clínica _ esta abertura, que é a primeira na história ocidental, 
do indivíduo concreto à linguagem da racionalidade, este acontecimento 
capital da relação do homem consigo mesmo e da linguagem com as coisas – 
foi logo tomada com um confronto simples, sem conceito entre um olhar e 
um rosto, entre um golpe de vista e um corpo mudo, espécie de contato 
anterior a todo discurso e livre dos embaraços da linguagem, pelo qual dois 
indivíduos estão ‘enjaulados’ em uma situação comum, mas não reciproca.” 
(referência de Foucault a relação de poder entre médico e paciente na 
clínica). 61 

 

 
Além da linguagem, Foucault analisa as condições do aparecimento da 

medicina como ciência clínica, e conclui que ela apareceu em condições históricas 

determinadas, que são apontadas pelo filósofo nos capítulos iniciais da obra de 

1963. Merecem destaque os capítulos intitulados: Espaços e Classes – Uma 

Consciência Política - A Lição dos Hospitais. Estes capítulos nos mostram que 

existiram vários tipos de medicina tais como: A medicina classificatória, a 

medicina das espécies, a medicina das epidemias, a medicina social, a medicina 

hospitalar. Constamos a partir das análises de Foucault, que, a medicina tem uma 

trajetória histórica sujeita, portanto, não só ao desenvolvimento de um saber, mas 

sobretudo a acontecimentos do plano da vida, da história, e da política que fazem 

surgir novas práticas, condutas e linguagens no campo da medicina. No capítulo 

intitulado Uma consciência política, Foucault faz referências ao surgimento de 

dois grandes mitos opostos em torno da medicina, que surgiram após a revolução 

francesa: (...) o mito de uma profissão médica nacionalizada, organizada à 

maneira do clero e investida, no nível da saúde e do corpo, de poderes 

semelhantes ao que este exercia sobre as almas; mito do desaparecimento total 

da doença em uma sociedade sem distúrbios e sem paixões, restituída à sua saúde 

de origem. (...) Os dois sonhos são isomorfos: Um narrando de maneira positiva 

                                                           
60 FOUCAULT, Michel. 2008, p. 8. 
61 FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Clínica, 2008, p. 11. 



180 |Temas de Filosofia Contemporânea 

 

 

a medicalização rigorosa, militante e dogmática da sociedade, por uma conversão 

quase religiosa, e a implantação de um clero da terapêutica : o outro, relatando 

esta mesma medicalização, mas de modo triunfante e negativo, isto é,  a 

volatização da doença em um meio corrigido, organizado e incessantemente 

vigiado, em que finalmente a própria medicina desapareceria com seu objeto e 

sua razão de ser.”62   

Temos assim, o surgimento da medicina social, esta denominação 

caracteriza a medicina não apenas como um corpus de técnicas de cura, mas uma 

técnica de normalização da vida. 

 
A medicina não deve mais ser apenas o corpus de técnicas de cura e do saber 
que ela requer: envolverá também, um conhecimento do homem saudável, 
isto é, ao mesmo tempo uma experiência do homem não doente e uma 
definição do homem modelo. Na gestão da existência humana, toma uma 
postura normativa que não a autoriza apenas a distribuir conselhos de vida 
equilibrada, mas a reger relações físicas e morais do indivíduo e da sociedade 
em que vive.63  
 

 

A medicina passa a ter uma função social normalizadora a serviço de 

interesses políticos e econômicos de se ter corpos saudáveis e normais, portanto, 

possíveis de serem produtivos economicamente. 

  Os hospitais trazem esta função normativa e disciplinar. No capítulo 

intitulado: As lições do hospital, Foucault destaca que tal espaço inicialmente fora 

considerado “o templo da morte”. Um espaço de acolhimento e caridade. Um 

lugar onde pessoas doentes e pobres deveriam permanecer separados dos 

saudáveis, até a morte. As pessoas de posses eram cuidadas em casa. Com o 

passar do tempo o hospital passou a ser um espaço que oferece as condições para 

o desenvolvimento da clínica. Um espaço em que o doente busca aplacar o seu 

sofrimento é, também, um espaço de formação dos médicos e um campo de 

pesquisa de um saber. Foucault via o hospital como espaço de poder, em textos 

posteriores ele se refere aos hospitais como um espaço disciplinar.  Na obra de 

1963, Foucault demonstra que os hospitais têm uma importância fundamental 

para consolidação da medicina como prática e exercício de poder.  O hospital se 

tornou um espaço disciplinar em que se exerce poder sobre o corpo, poder sobre 

a vida e a morte.  Espaço em que se tornou possível a medicalização, como 

                                                           
62 Ibidem, p. 34. 
63 Ibidem, p. 37. 



Rosilene Maria Alves Pereira| 181 

 

 

também, o crescente prestígio e poder do médico nas sociedades modernas. Em 

uma conferência em 1974 argumenta: 

 
É a introdução dos mecanismos disciplinares no espaço confuso do hospital 
que possibilita sua medicalização. Tudo o que foi dito até agora pode explicar 
porque o hospital se disciplina. As razões econômicas, o preço atribuído ao 
indivíduo, o desejo de evitar que as epidemias se propaguem explicam o 
esquadrinhamento disciplinar a que estão submetidos os hospitais. Mas se 
esta disciplina tornar-se médica, se este poder disciplinar é confiado ao 
médico, isso se deve a transformação no saber médico.  A formação de uma 
medicina hospitalar deve-se por um lado, à disciplinarização do espaço 
hospitalar, e, por outro, à transformação, nesta época, do saber e da prática 
médicas.64 

 
 

          É, portanto, nos hospitais que a medicina adquire o prestígio que goza na 

atualidade. E com o passar do tempo os hospitais se afastaram da visão inicial de 

templo da morte. Passando a ser um espaço em que se estudam as doenças, se 

busca a cura e em muitos casos se adia a morte. No capítulo As lições dos 

hospitais, Foucault finaliza o capítulo caracterizando um tipo de hospital, o 

hospital liberal pensado segundo os princípios do liberalismo. Tornando-se um 

espaço de saber, de poder e um negócio rentável. 

 
É preciso encontrar, para a manutenção dos hospitais como também para os 
privilégios da medicina, uma estrutura compatível com os princípios do 
liberalismo e a necessidade de proteção social, entendida de modo ambíguo 
como proteção da pobreza pela riqueza e a proteção dos ricos contra os 
pobres”.  65  (Referência a existência de hospitais públicos e privados). No 
encerramento do capítulo faz uma provocação: “O olhar do médico é de uma 
parcimônia bastante rigorosa nas trocas contábeis de um mundo liberal [...] 
66 

 
Sobre a questão do nascimento da medicina social e dos hospitais, sendo 

influenciados por razões não só científicas, mas principalmente por razões 

políticas e econômicas. Temos além da obra de 1963 – O Nascimento da Clínica, 

as conferências que Foucault ministrou no Brasil no ano de 1974, realizadas no 

Instituto de Medicina Social da UERJ; estas compõem o livro Microfísica do 

poder organizado por Roberto Machado. Estas conferências foram intituladas “O 

nascimento da medicina social” e “O nascimento do hospital’. As duas 
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conferências se complementam; confirmando o que Foucault já dizia na obra de 

1963. Estas conferências mostraram a historicidade da medicina que é o objeto 

de Foucault na obra. Essas referências teóricas nos ajudam a refletir sobre 

fenômenos da modernidade como a medicalização e normatização da vida; 

realizadas através de práticas e saberes que constituem a medicina social e a 

medicina hospitalar atualmente. Apresentando-se como uma referência teórica 

importante para quem se dedica pensar a medicina numa perspectiva 

epistemológica diferente da positivista. 

 

Considerações finais 

 

É importante ressaltar que Canguilhem e Foucault nos textos aqui 

destacados nos apresentam um tipo de reflexão que interessa a uma tendência na 

epistemologia denominada epistemologia histórica. Esta tendência contempla os 

trabalhos de Bachelard, Canguilhem, Cavaillés, Koyré e Foucault. A contribuição 

epistemológica dessas análises está na aproximação das ciências naturais e exatas 

dos acontecimentos da vida e da história. Na visão de Canguilhem, a Medicina e 

a Biologia são ciências da vida, estão na fronteira com as Ciências Humanas, esta 

posição afasta estas ciências do modelo positivista de ciência.    

Podemos concluir que Foucault com sua arqueologia da medicina nos 

mostra uma correlação entre saber e poder. Este é um dos propósitos de suas 

obras demarcadas por um interesse epistemológico. A presente análise mostrou 

como a medicina sofreu efeitos de poder desde o seu nascimento e como esta 

mesma ciência exerce poder, tendo, portanto, uma dimensão política, que é tema 

de alguns dos cursos de Foucault dedicados a um tipo de análise denominada 

genealogia do poder nos anos de 1970, como: Segurança, Território e População 

(1978) e O Nascimento da Biopolítica (1979).  A biopolítica pode ser entendida 

como técnica de controle do corpo e da vida. Temos através dela a consolidação 

do ideal da medicina social e controle exercido sobre a população. Com o objetivo 

de atingir um modelo de vida controlada, saudável, normal e produtiva. O que 

fica fora desse modelo administrado de vida tão aceito socialmente é a liberdade, 

liberdade de viver fora de um modelo, de um padrão de normalidade.  Podemos 

dizer que talvez seja importante também afirmar a vida perspectiva do patológico, 
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esta é uma questão política da modernidade segundo Canguilhem e Foucault. 

Vivemos hoje em um mundo dominado por um ideal de normalidade, em que 

todos precisam parecer normais e serem produtivos, eis uma explicação para a 

medicalização da vida moderna e a aceitação do poder do médico no meio social.  

Os dois filósofos nos apresentam com suas análises uma nova perspectiva 

de se pensar a medicina, esta se apresenta tanto como um campo de saber, como    

um campo de poder com suas imbricações sociais, econômicas e políticas. 
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Freud’s hermeneutics of dreams 

 

Considering Freud’s interpretation of dreams, one of his main 

presuppositions is that dreams actually have meaningful contents; interpretation 

therefore would make sense. That is to say, dreams are of a psychologically 

significant value – they signify or represent something worth looking into. “Ich 

muβ behaupten, daβ der Traum wirklich eine Bedeutung hat und daβ ein 

wissenschaftliches Verfahren der Traumdeutung möglich ist.” 67  When 

regarding the strange character of dream contents, from which at first glance no 

clear meaning seems discernable, a second premise of Freud’s follows from the 

first: if dreams are meaningful, the original meaning of dreams must be disguised 

or distorted. Once this distortion – die Traumentstellung – is recognized, a 

dream can be said to have two types of content: a content that is the result of 

distortion, and a content that is distorted, and is unrecognizable. In other words, 

a dream has its manifest content, and its latent content.68 The manifest content 

(manifester Trauminhalt) is what is dreamt and remembered afterwards: it is 

what is recollected as the experienced dream, its concrete ‘material’ 

(Traummaterial). The latent content (latenter Trauminhalt), however, concerns 

the hidden Sinn (meaning) that, by analyzing the dream-material, can be 

(partially) reconstructed. The dream-material can thus be retraced to specific 

dream-thoughts (Traumgedanken) that are behind the dream.  

A general reason for the dream’s distortion turns out to be ‘dissimulation’ 

(Verstellung).69 That is to say, if for some reason (a reason which I will come back 

                                                           
67  Freud, Sigmund. Gesammelte Werke, bd. II/III. Die Traumdeutung. Über den Traum. 

Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1999, p. 104 In the following, I will refer to this 

work by using the abbreviation ‘TD’, followed by the page number.  
68 TD, p. 140. 
69 TD, p. 147. 
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to) dream-thoughts are hidden (verdeckt), they come to be replaced in the 

manifest dream content by their opposite.70 For example, when dream-thoughts 

contain a feeling of contempt for someone, in the concrete dream-material a 

feeling of affection for that person might be experienced. Thus, the dream-

thoughts are censored: the Entstellung of dreams seems to serve a certain 

censorship (Zensur).71 But why would any dream-thought need censoring? The 

answer lies with the second of the two psychische Mächte active in the shaping of 

dreams – the first being the censoring force.72 The second force constructs the 

‘motive’, so to speak, for the ‘dream-building’. According to Freud, what generally 

motivates a dream is a certain desire, a wish. 73  This motivational wish is 

expressed in the dream, although it is not directly identifiable in the manifest 

dream content: the wish appears to be an unconscious one. What the dream is 

supposed to do, according to Freud, is to fulfill the wish by which it is motivated: 

the dream essentially is a Wunscherfüllung.74 Thus, the second major force active 

in dreaming is the one that constructs the motivational wish expressed in the 

dream.75 This motivational force interacts with the censoring force; the latter 

suppresses (or finds an ‘escape valve’ for)76 the first in its exercise. If a wish is 

constructed by the motivational force, the censoring power in turn makes sure 

the fulfilment of this wish – which is served by the content of the dream – is 

satisfied in a form that conceals what wish is actually being fulfilled. Censorship 

is performed when the unconscious wishes that seek fulfilment in dreams 

stumble across resistance.77 By altering latent dream content, the resistance, or 

any difficulties regarding the dream-thoughts’ expression, is overcome. 

Accordingly, if one were to ask how painful dreams could possibly fulfill any 

wishes – besides masochistic ones – the answer would be that this is possible if 

the unpleasant content of a dream is merely the disguising of a (secretly) desired 

latent content.78   

                                                           
70 TD, pp. 147-148. 
71 TD, p. 149. 
72 TD, p. 149. 
73 Cf. TD, p. 123. 
74 TD, p. 127. 
75 TD, p. 149. 
76 Cf. TD, pp. 482-483. 
77 Cf. TD, pp. 106-107. 
78 TD, p. 151. 
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Interpreting a dream, Bedeuten in Freud’s terms, involves the 

reconstruction of the original dream-thoughts of the dream. This, however, is not 

simply a matter of ‘deciphering:’ dreams are not ‘written’ in a fixed code that can 

be translated by using a definite key. Besides this “Chiffriermethode,” Freud is 

also inclined to reject a general symbolic interpretation of  dreams,79 especially 

when symbolic interpretation refers to the dream as whole, i.e. a Deutung ‘en 

masse’, instead of ‘en detail’.80 It is true that Freud mentions some typical dreams 

that usually have the same meaning for different persons. 81  However, their 

similar meaning cannot be deduced from fixed universal symbolisms like “fire 

means passion.” Instead, elements of dream content may be called symbolic in 

the sense that they designate something (multiple things, really; I will return to 

this) indirectly by means of personal associations. Any associative symbolism in 

dreams therefore is connected to personal life – although this does not necessarily 

mean that there are no similarities or common associations in different people’s 

dreams regarding their meanings.82 Some particular motivations, experiences 

and associations may be shared by a number of persons.83 This is why some 

typical dreams, for example the Prüfungstraum described by Freud, are shared 

by several people.84  

The original dream-thoughts are retraced on the basis of a chain of 

associations, leading back from the manifest dream content to the ‘disguised’ and 

latent dream content. 85  This chain consists of rather personal associations, 

derived from personal and individual experiences that in turn are introduced to 

something best described as a Bedeutungsnetz. It seems that analyzing dreams, 

however farfetched and manifold the associations may seem, is possible by virtue 

of deeper layers of connections. These can be partially retraced by relying upon a 

Bedeutungsnetz to the degree and in the manner that conscious and waking life 

has access to it.86 Although the word Bedeutungsnetz is not used by Freud himself, 

he does describe something similar with reference to the existence of deeper, 

                                                           
79 TD, p. 104. 
80 TD, p. 108. 
81 Cf. Chapter 5 D & 6 E (TD, pp. 246-282, 355-409). 
82 Cf. TD, p. 355-365. 
83 Cf. TD, pp. 246-247. 
84 TD, p. 280- 282. 
85 TD, p. 286. 
86 Cf. TD, pp. 286-287. 
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more fundamental modes of connection.87 That is to say, although Freud admits 

that some connections of thoughts (Gedankenverbindungen) make their first 

appearance during dream analyses, he argues that such new connections can only 

connect thoughts that are already tied together in the dream in some other way: 

“die neuen Verbindungen sind gleichsam Nebenschlieβungen, Kurzschlüsse, 

ermöglicht durch den Bestand anderer und tiefer liegender 

Verbindungswege.”88 It seems that dream-thoughts connected on a fundamental 

level are to some degree ‘reassurable’ or ‘retraceable’ in their connection by 

means of the way in which ‘waking-life thinking’ has access to a Bedeutungsnetz 

that in turn is involved in the more fundamental modes of connection that are 

present in dreams. 

In order to explain the way manifest dream-material is built – Freud calls 

this process die Traumarbeit – two main aspects of the dream-work are 

elaborated on further. He does this by tracing back the steps of alteration the 

latent dream content has undergone in the dream-building process. Two sorts of 

Traumarbeit constitute these alterations: the first one is ‘condensation’ 

(Verdichtungsarbeit), the second ‘displacement’ (Verschiebungsarbeit).89  The 

process of condensation is recognized in the fact that analysis shows that a dream 

is very meager in its manifest elements in relation to the multitude of dream-

thoughts behind them. Furthermore, a dream-element, for example the beard in 

Freud’s dream about his uncle,90 seems to be connected to multiple thoughts by 

multiple (interconnected) chains of association. Thus, dream-thoughts are not 

translated by one-on-one projections. Rather, dream-condensation works by 

leaving out most of the dream-thoughts’ content, while containing the aspects 

that are shared by (or connected to) several of them.91 These multi-referential 

aspects are projected on dream elements, often seemingly of an indifferent nature, 

which by careful analyses, based on chains of associations, can be traced back to 

parts of the dream-thoughts. Thus, a single dream element may be multilayered 

by having multiple layers connected to different thoughts; it appears several 

times over in the dream-thoughts. According to Freud, this is why the dream 

                                                           
87 Cf. TD, pp. 287, 311-312. 
88 TD, p. 286. 
89 Cf. Chapter VI A & B (TD, p. 284, 310). 
90 TD, p. 299. 
91 TD, p. 287. 
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element has become manifest in the dream content in the first place: the more 

dream-thoughts find themselves implicitly able to be referred to in a single dream 

element, the more likely it is that that element becomes manifest in the dream.92 

Indeed, these elements, on close inspection, seem to be over-determined 

(überdeterminiert).93 They indirectly designate a net of associations considering 

different thoughts and different meanings all at once. 

Specifically, one of the principal methods of dream-condensation is the 

collective and composite image (Sammelbild) that is constituted by a person 

appearing in the dream. The appearing dream-person often may be a 

condensation of multiple persons known to the dreamer. Freud mentions three 

distinct ways by which such a dream-person can be a Sammelbild of multiple 

persons.94 One possibility is that the dream-person has distinct characteristics 

that each refer to a different person. References to multiple individuals are thus 

condensed into one dream-person who often has contradictory features. 95 

Another possibility is that a person appearing in the dream has all the features of 

a single known individual, but appears in a condition or context which refers to 

another person or other persons.96 For example, I may dream of a friend who 

complains that he is very tired and who looks rather worn out. Although the friend 

in the dream looks like himself, his complaints might refer to another person – 

myself, for example. Finally, a collective person (Sammelperson) may appear in 

the dream by highlighting certain features and obscuring others. 97  The 

highlighted features of the dream-person, then, refer to something shared by 

different persons, while the obscured ones refer to individual characteristics not 

corresponding amongst the different persons that are to be condensed into the 

Sammelperson. Similarly, dream-condensation is recognizable in words and 

names appearing conspicuously in dreams. These words, often absurd and 

gibberish, can be a mixture or composition of multiple words that in turn can 

ultimately be connected to latent dream content.98  

                                                           
92 Cf. TD, p. 301. 
93 TD, pp. 289-290, cf. TD, pp. 312-313. 
94 TD, p. 299. 
95 TD, p. 299. 
96 TD, p. 299. 
97 TD, p. 299. 
98 TD, pp. 301-302, 308-309. 
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The fact that such Wortbildungen seem to be unsinnig at first sight 

corresponds to Freud’s observation that in dreams, the over-determined 

elements themselves often seem of an indifferent and unimportant nature 

regarding the relation they have to the original dream-thoughts.99 Indeed, there 

seems to be a shift in focus in the manifest dream content in relation to the dream-

thoughts: the dream seems anders Zentriert.100 A shift in psychic importance or 

‘intensity’ (psychische Intensität), attributed to specific contents, takes place in 

dream-building: “Bei der Traumbildung können […] wesentlichen, mit 

intensiver Interesse betonten Elemente nun so behandelt werden, als ob sie 

minderwertig wären, und an ihre Stelle treten im Traum andere Elemente, die 

in den Traumgedanken sicherlich minderwertig waren.” 101  These manifest 

elements, which were less significant to the dream-thoughts, are ‘charged’ or 

‘occupied’ with an intensive interest that previously belonged to other elements 

of the dream-thoughts. Thus, not only are original elements stripped of their 

intensity, this intensity is also transferred to other elements that become of 

intensive importance by their over-determination.102 For this ‘transference’ to 

take place, the original element is either substituted by another, or it exchanges 

its ‘verbal shape’ (Wortfassung) for another. Both of these transferences are 

performed by way of a chain of associations (Assoziationskette). 103  Thus, 

displacement and transference (Übertragung und Verschiebung) of psychic 

intensities are performed in the shaping of dreams; this is what Freud collectively 

calls die Verschiebungsarbeit.104 However, Freud notes that such displacements 

do not form a constant relationship between dream-thoughts and manifest dream 

content, for certain dream elements can be of intensive interest in the manifest 

content of dreams as well as in the dream-thoughts.105  

Dream condensations and dream displacement are the two ‘craftsmen’, so 

to speak, shaping the dream’s structure (Gestaltung). 106  Both of these 

mechanisms belong to one of the psychic forces mentioned earlier: the censoring 

                                                           
99 Cf. TD, p. 311-312. 
100 TD, p. 310. 
101 TD, pp. 311-312. 
102 TD, p. 313. 
103 TD, pp. 344-345. 
104 TD, p. 313. 
105 TD, p. 311. 
106 TD, p. 313. 
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force. The consequence of simultaneously over-determining, condensing and 

displacing dream elements is the distortion of the original dream-thoughts: the 

dream comes to represent a distorted image of an unconscious wish.107 Thus, the 

elements which find their way into the dream must satisfy the condition of being 

able to pass through the resistance of the censorship – in which the Traumarbeit 

succeeds. 108  Furthermore, as to the question what happens to any ‘logical’ 

relational structures originally present in the latent dream material (like 

prepositions), Freud answers that mostly, by the process of Traumarbeit, these 

structures are left out while only the factual contents remain.109 It is up to the 

Traumdeutung to restore the relational structures of the fragments that by 

dream-work are tossed about, broken up and compacted.110   

Although the ideational contents (Vorstellungsinhalte) have undergone 

displacements and substitutions, Freud argues that dream analysis has made 

clear that the affects belonging to the latent dream content themselves are not 

altered.111 A consequence is that in the manifest dream, affects (or their absence) 

often seem to be unfitting or inappropriate regarding the context in which they 

appear, for the objects building this context, contrary to the corresponding affects, 

have been displaced or substituted. Any multilayered, condensed dream element 

may still ‘carry’ an affect that originally belonged to the latent content which it 

has replaced.112 In other cases, the affect is completely separated from the original 

idea (Vorstellung) to which it belonged in the latent dream content, and is 

accommodated elsewhere in the newly-arranged dream elements.113 Other than 

being given a ‘new accommodation’, an affect can also be left out the dream 

entirely, often resulting in an improper indifference towards dream events: the 

Affektunterdrückung.114 One of the reasons Freud suggests for this suppression 

is that it serves the dream-censorship. 115  Also, because the source of dream 

contents may contain affects that are opposite to the ones brought about by the 

                                                           
107 TD, p. 313. 
108  There are more conditions to be satisfied, regarding the sources of dream elements, for 

example. However, I will not elaborate on them in this paper for reasons of brevity.  
109 TD, p. 316-317. 
110 TD, p. 317. 
111 TD, p. 463. 
112 TD, p. 466. 
113 TD, p. 466. 
114 TD, pp. 470-471. 
115 TD, p. 466. 
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psychic force that constructs the dream-wish, and opposing affects mutually 

inhibit each other, the resulting Empfindungston may be indifferent.116 Freud 

distinguishes a third possibility for the handling of affects by the Traumarbeit.117 

Besides admittance or suppression, the affect can also be suppressed while its 

opposite is fully admitted to the dream.118 This opposite affect usually is a result 

of the wish-fulfilling motive of the dream: an unwelcome affect is countered by 

its opposite. By only admitting this opposite affect in the dream, an inversion of 

affects (Affektverkehrung) takes place. Although the new affect often is the result 

of the wish-fulfilling force, the inversion of affects thus made possible serves the 

purposes of censorship.119  

In summation, although affects are not distorted themselves in 

Traumarbeit like ideational contents, they can be suppressed or even replaced by 

their opposites. Affects experienced in dreams may therefore actually apply to the 

content to which they seemingly adhere, but they may also have undergone 

Aufhebungs-, Subtraktions- und Verkehrungsvorgänge, in which case they will 

be different from the actual affects adhered to the Traumgedanken.120 

 

Interpreting Benjamin’s dream reports 

 

Due to our lack of access to Benjamin’ personal associations, as well as to 

his personal experiences as a source for the dream-material (whether derived 

from the previous day, childhood or somatic stimulations),121 difficulties arise 

regarding the interpretation of his reported dreams.122 However, this is not to say 

an interpretation by means of Freud’s method, as elaborated in the previous 

section, is impossible. As previously discussed, certain similarities between 

different personal dream-worlds may exist by virtue of experiences and 

associations shared by many persons. 123  Also, written dreams – whether 

                                                           
116 TD, p. 471.   
117 Cf. TD, p. 474. 
118 TD, p. 474. 
119 TD, p. 474.  
120 Cf. TD, p. 481. 
121 Cf. TD, pp. 170-246. 
122 Cf. TD, pp. 246-247. 
123 Cf. TD, pp. 246-247. 
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(partially) redacted (purposely or not) or (partially) fictional – may contain 

specific ‘symbols’ that, to a degree, are independent of strict personal associations, 

for these symbols are connected to the same associations for a great number of 

people. 124  Furthermore, attention can be paid to the precise wording of 

Benjamin’s text: the words might contain clues as to what associations are 

implied. To the degree that a shared language implies a shared network of word-

associations, we can rely upon these shared associations for interpretation. For 

example, people may associate specific words with other words and their different 

meanings because they sound similar, because they rhyme, or because they are 

connected by translations into other shared languages. Additionally, there is a 

difference in dreams experienced solely for the ‘purposes’ of the dreamer, and 

dreams written down in published texts to be read by others. That is to say, a 

personal dream’s motives anticipate the dreamer only, while dream reports like 

the ones Benjamin has written also anticipate a reader.125 There may be clues for 

the reader – deliberate or not – that convey underlying text-thoughts, brought to 

light especially when the text is examined intensively for means of censorship – 

like the ones discussed in the previous section. By applying Freud’s method of 

dream interpretation to the interpretation of Benjamin’s texts, ‘his’ censorship 

can be lifted, and latent text content can be discovered. Two sorts of discoveries 

are to be made: we may find some of the text’s disguised meanings as well as the 

motives for writing the text when its reading was anticipated by the author. 

In the following section, I will focus on interpreting Benjamin’s dream 

reports, as cited in full below. I will treat the two passages as if they describe two 

subsequent dreams which share at least some of their latent dream-thoughts. In 

both dreams references are made to Goethe, and the second text is placed 

immediately after the first, suggesting that the two dreams are indeed 

connected. 126  Mutual comparison of their elements and associations furthers 

their interpretation to a large degree. For practical reasons, I will not examine the 

relation of these two texts to the whole of Einbahnstraβe, nor test any 

                                                           
124 TD, p. 246 (footnote). 
125 For an example given by Freud of a writer anticipating their reader, see: Freud, Sigmund. 

Gesammelte Werke, bd. VII. Werke aus den Jahren 1906 – 1909. Frankfurt am Main: Fischer 

Taschenbuch Verlag, 1999, p. 43. 
126 Freud too makes connections between elements of successive dreams. For example, cf. TD, p. 

467. 
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interpretation of them in light of the whole work. That does not mean the 

following interpretation is inconsistent with the rest of the book; rather, it might 

provide a point of entry which opens up the textual whole from one of its parts. 

 

 

 

              

 127, 128 

                                                           
127 Benjamin, Walter. Einbahnstraβe. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1955, pp. 11-12. 
128 Benjamin, Walter. One-Way Street and Other Writings. Translated by Edmund Jephcott and 

Kingsley Shorter. London: NLB, 1979, p. 47. 
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“Besuch im Goethehaus”: a visit ‘im Goethehaus’ could be a visit to the Goethe-

Haus in Frankfurt, which was Goethe’s birthplace, or to Goethe’s house in 

Weimar. While Goethe lived in the latter during his working years (when he was 

in his 40’s), the former is the place that signifies Goethe’s first foundational 

developments. Whatever house is meant, there is no clue in the dream that 

Goethe is still living (in it). There are two additional visitors and a curator, 

suggesting the house dreamt about is a place visited because of the fact Goethe 

lived there, and not because Goethe allows people to visit him. The house in 

Weimar, in which Goethe worked, has a lot of chambers; it definitely has a study 

for the purpose of working, thinking and writing; something Benjamin knows, for 

in the second dream he is able to decide what looks like the house in Weimar and 

what doesn’t. We are told that no chambers are recollected by Benjamin in the 

first dream. Their absence seems important, for this strange fact is explicitly 

mentioned. The absence of rooms seems to deny any reference to the multi-

roomed house Goethe lived in during his working life: there are no rooms (no 

studies) where Goethe’s writing has taken place. The absence of the Weimar 

chambers might indicate the absence of Goethe’s working life – which many a 

person has admired and appreciated. It is imaginable that a room Goethe lived, 

worked, wrote, thought in, by visiting it – like the two old visitors in the dream –

, would evoke thoughts of admiration: ‘this is where the great Goethe wrote his 

fine works, where great thoughts sprouted and were eagerly written down.’ 

Goethe’s chambers are the chambers of success, they are symbols of success and 

admiration, but in this dream, they are remarkably absent.   

At the time when he wrote Einbahnstraβe, Benjamin had suffered many 

previous (academic) disappointments, the latest being his Habilitationsschrift 

entitled Ursprung des deutschen Trauerspiels.129  Einbahnstraβe was the first 

book he wrote after these disappointments, not aiming at academic reception 

anymore. It seems safe to assume that if any wish were to be represented by the 

dreams reported in the book, it would not be a wish for disappointment. Rather, 

Einbahnstraβe represents something completely new, and as such, might hold 

the promise of autonomy and self-reassurance for Benjamin (a claim that will be 

                                                           
129 Cf. Gilloch, Graeme. Walter Benjamin. Critical Constellations. Cambridge: Polity Press, 2002, 

pp. 15-16. 
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tested and elaborated upon in the following). In order to make my point, I must 

here already present a hypothesis for which I will give further proof later: Goethe 

represents Benjamin in the dream. If the wish fulfilled in the dream depends on 

this representation, any contrast between Benjamin and Goethe has to be kept 

out of the dream, especially if it is a painful contrast. This could be the reason for 

leaving out Goethe’s ‘chambers of success’: they would only cast a difference, a 

painful contrast, signifying that (in the opinions of academics) Goethe could 

never represent Benjamin, for the first is celebrated and the latter is not; the 

chambers would be nothing but a reminder of the contrast between Goethe and 

Benjamin in terms of public appreciation. In order for the underlying wish of the 

dream to be fulfilled, it could therefore be required to annihilate this contrast. I 

will now look into the textual aspects more closely to see if this suggestion, as well 

as the others I have made, can be supported at all.  

“Ich kann mich nicht entsinnen…” – nicht ent-sinnen; nicht sinnen; nicht 

Sinn – keinen Sinn. What is it that the negation of sinnen and Sinn refers to? 

What is not recalled, thought, has no purpose, no meaning? – Zimmer. No rooms 

are ent-sonnen, nor are they ge-sonnen – no occasion is given for sinnen about 

the ‘chambers of success’, and there are no chambers in which one could try zu 

sinnen with a successful result. The chambers are rendered meaningless (keinen 

Sinn) (which is preferable for Benjamin to restore confidence in his intellectual 

performance). There is no Sinn in Zimmer im Traume gesehen zu haben: to look 

for these chambers is to miss the point. Es macht keinen Sinn, Benjamin seems 

to be telling us. There is no point in striving for academic success, no point in 

trying to persuade others.130  Keinen Sinn, das heiβt: Sinnlosigkeit – one loses 

one’s motivation for the pursuit of that which has lost its point (only the more 

convenient that the chambers are left out of the dream!). Again this might refer 

to the pointless undertaking of striving for academic success. This is in line with 

the Dutch for Sinn: zin, which can also be used to express one has lost one’s go – 

geen zin meer hebben. In German this would be: “keinen Bock haben” – Bock: a 

male goat – goate; goeta; Goethe. 131  No Goethe to be found in rooms: it is 

                                                           
130 The text, titled “Für Männer”, right after the second dream report reads: “Überzeugen ist 

unfruchtbar.” (Benjamin, Walter. Einbahnstraβe. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1955, p. 

12). 
131  It is appropriate to refer to Freud’s note here: however farfetched associations used in 

analyses may seem, even if they are newly formed in the works of analyzing, these chains of 
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possible that Goethe is disconnected in this way from what refers to a painful 

contrast for Benjamin. Thus, Goethe is rendered more likely to be intimately 

connected to Benjamin.  

The association of Goethe and goat may also be evoked by the fact that two 

old ladies (two old goats) are visiting the Goethehaus and apparently are 

English.132 Benjamin doesn’t recall rooms, for there is no thinking Goethe; there 

is no Goethe working here, neither ‘a Goethe’ in the works; no typical academic 

thinking and writing – no generally accepted work or writing is represented here, 

nor is it desired. It is not about work at all: we are looking back at something – 

Goethe’s house. A goat’s house:  a farm, in which two old goats are walking. Might 

it be that a farm to Benjamin is a place of authenticity (accepted in all its 

uncleanness), unspoiled-ness, safety and harboring? A true metropolitan himself, 

a farm would be the opposite of Benjamin’s actual surroundings – the opposite of 

the places of disappointment, perhaps. In any case, the dream seems to refer to 

something in the past, something to look back to: something that can be paid 

homage to – it could even be a sacred place: the house of Goethe – Goet – Gott: 

the house of God.  

The house has the perspective of corridors, like the ones in school. 

Benjamin takes us to a place where someone, probably he himself, was taught – 

the place where he was formed, like Goethe was in the Frankfurt house. It might 

be that classical texts like Goethe’s have formed the young Benjamin. If we 

assume the corridors to be representative of the young Benjamin’s education, it 

is not strange that he specifically mentions that they are whitewashed. For white 

is an unstained color, the color of virginity. A virgin, not only sexually, but also in 

experience. Much is to be learned. His hopes are still up. There is a Flucht of 

corridors, almost as if each corridor is indifferent to otherness: they are the same, 

tabulae rasae – clean slates. Do they indirectly designate a fresh start? The 

corridors are safe: there is a Flucht of them – Flucht, flüchten, sich flüchten: 

seeking safe haven. But also: flüchtig. Fleeting, no weight pressing on shoulders, 

                                                           
associations might only reveal sidechains connecting two things that actually, on a deeper level, 

are already connected. Unfortunately, in order for this to properly apply to my interpretation, 

I would need actual access to the ‘Bedeutungsnetz’ of Walter Benjamin, which I do not have. 

Then again, to the degree that a shared language implies a shared network of word-

associations, we can rely upon these shared associations for interpretation. 
132 A similar clue regarding English translation/association is used by Freud. Cf. TD, p. 469. 
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unhampered movement. Another possibility is that the association of flüchtig 

designates that the corridors have been whitewashed quickly, in a hurry. Why 

would that be? – might the painters (teachers, reformers) of primary school 

(youth) be hastily covering the children’s personality, only to get them in line 

easily, discipline them and mold them into something susceptible of being 

painted (reformed) by the likes of others (academics), like a white (indistinct and 

interchangeable) sheet? – maybe, but this is Goethe’s house: safe haven is sought 

here. The development of the young Benjamin was safe under the guidance of 

Goethe’s works – a thought in line with possible associations to the goat’s house 

–, and it is kept safe by not allowing symbols of distress: there are no chambers 

of Goethe. The Goethehaus could be the house of potential, of education, of times 

when Benjamin did not have to worry about imminent disappointments; it 

resembles the home of the unconcerned child. And Benjamin visits it once again: 

it might be that he wishes to return to those days, or simply that he wishes to live 

where he could work and learn carefree, away from academic studies, free from 

disappointments, safe in the goat house.  

The visitor’s book proves to be a token of Benjamin’s having been in the 

Goethehaus before: in it, Benjamin finds his own name already written down, in 

big, unruly, childish characters. Groβer, ungefüger, Kinderschrift. Groβ: like 

Goethe, Benjamin was destined for greatness, even then. In the safe house of 

greatness it is written: he belonged here already as a child. The child’s dreams are 

unhindered by what is rendered impossible: it dares to write big, dream big, it 

doesn’t care about fitting in; uncontained, the life of the child is ungefüge. The 

child is carefree, it writes with ungefüger characters. It is not tied by convention. 

Who dares to write so pompously in the house of the great Goethe? Only one who 

is as great as Goethe himself, no doubt. Although Benjamin might wish to convey 

to the reader that he is burning bridges, that he will finally write for himself, 

carefree, like a child, the wish fulfilled by the dream might also be to prove others 

wrong: Benjamin is great, he always has been, even as a child. Now that he is true 

to his inner greatness, he will appear to be great to others too – they can leave a 

note in the visitor’s book. Moreover, the Kustos, the curator, urges the visitors to 

pay homage to the legacy Benjamin turns to: his own greatness. Again, the fact 

that the old ladies, who are urged to write in the visitor’s book, are English, might 

hint to the English translation of Kustos – curator. In turn, curator is related to 
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the latin curare: taking care of (I will come back to this Latin reference). Also: 

curator – cura – cure. At last, recognition for Benjamin’s capabilities is taken care 

of; Benjamin is cured. Nursed in the house of Goethe: Göte, which is Middle High 

German for ‘godfather’. Goethe is like a godfather, watching over and taking care 

of Benjamin. This also corresponds to the fact that Goethe’s house, as a sacred 

place, with its corridors, represents a sort of church or chapel. In a similar 

example reported by Freud, he suggests that a church or chapel can signify the 

female genitals.133  And in turn, this could designate a reference to the mother 

figure, the caring type – like the godfather. As we’ll see later on, Goethe also refers 

to Benjamin himself (indeed, ‘Goethe’ proves to be a condensed dream element, 

with multiple layers of designation). If Benjamin is taken care of in Goethe’s 

house, that would also mean that Benjamin is taken care of in his own house: 

Benjamin might be saying that by writing Einbahnstraβe, he is finally taking care 

of himself.  

Benjamin is cured am äuβersten Ende of a hall: he can go further no more. 

Benjamin is tired, can go no further in the struggle for academic success. If the 

end of the hall signifies what Benjamin considers to be ‘the end of the line’ for 

him, the fact that the curator has urged the visitors to come to this end, gives rise 

to the association of Kustos with the Latin curare – for here Benjamin is mit 

seinem Latein am Ende. The Kustos is a curator, derived from curare. Am Ende, 

at last, Benjamin is cured. He has become tired, an old goat – an old Goethe, 

staring back at his childhood, coming home to the carefree life of a child. Ever 

since Benjamin was a child, Goethe (God, godfather) has been watching over him 

– he has not been deserted. As soon as he walks through the whitewashed hall 

until the very end, he will be assured: ‘here I belong, here I am acknowledged’. 

Thus, the dream fulfills a wish. Ankommen im Vestibül, das heiβt: eintreten in 

bessere Zeiten.  

I will turn to the second dream now. Benjamin is in Goethe’s study – … did 

we not just say the study especially is to be withheld from the dream? Here, in 

the second dream, the study resembles something else – while at the same time 

the chambers, which had to be left out of the first dream, are meticulously left out 

in the second as well. First of all, Goethe is writing in this new study – apparently 

                                                           
133 TD, pp. 370-371. 
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Benjamin is allowed to be in this room next to Goethe, as if he and Goethe 

together are plotting a great work. Still, if we assume a wish-fulfilling element is 

to be attained, association of this study with the public celebration of Goethe’s 

great works must be avoided. After all, that association would occasion a 

confrontation with both men’s contrast in acknowledgement, thus reminding 

Benjamin of the disappointments that academic ambitions have brought. 

Therefore, the study certainly should not resemble the study from Goethe’s house 

in Weimar. Benjamin is comforted (or so he reassures the reader): “Es hatte keine 

Ähnlichkeit mit dem zu Weimar.” For we learn it is very small, and has only one 

window. The study might resemble Benjamin’s own circumstances. However 

abominable they are, in the study – the place where thoughts sprout from the 

mind – Benjamin is accompanied by Goethe, by a great intellect. A great mind in 

a small study – could that great mind belong to Benjamin?  

If Goethe resembles greatness, the public recognition of it is kept out of the 

room, for it is extremely small – like the amount of recognition Benjamin is used 

to. There is little opportunity to realize potential: there is only one window, one 

opening, one escape. It probably allows for little light, shining on the writing desk 

that stands across the room from it. The desk likely hinders both movement in 

the room and movement while sitting, for its short side abuts on one of the walls 

of the already narrow room. It seems there is only one way to occupy this very 

small, muggy place: writing. Writing one’s way through disappointment, perhaps. 

Opposed to the only way to be juxtaposed to the greatness of Goethe (keep 

writing, keep working), is this one window. Life facilitates the great mind only 

meagerly: Goethe writes at the uncomfortable desk. Could the one window signify 

the one other option? The only other option, it seems, is escape, but it is not a 

very viable one: the window might signify an escape from life. 

No affect is described by Benjamin in this room. If any anxious feelings are 

present in the latent content, they are apparently withheld by censorship. 

Benjamin might not want to elaborate on morbid thoughts – or they might be 

reduced to zero, now that Goethe (the reassurance of Benjamin’s own greatness) 

supports him in his presence (showing Benjamin that he in fact is great, even if 

he lives under very strict circumstances). Maybe the light simultaneously is a sign 

of relief, light, possibility.  

If there is a choice to be made between the desk and the window, a choice 
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between writing and escape, it is clear which one is chosen: “Davor saβ 

schreibend der Dichter im höchsten Alter. Is it Goethe we are looking at? Why is 

he old? And why is he the one that has made the choice between writing and 

escape, and not Benjamin? We might be looking here at the second sort of 

Sammelperson mentioned earlier: the person seems to be Goethe, but the 

conditions ascribed to him belong to someone else – to Walter Benjamin himself. 

We are told that Goethe is in extremely old age. A very old Goethe: again, we are 

reminded of an old goat. It is Walter Benjamin himself who is weary of 

disappointment, he has become tired, like a very old goat. The great mind of 

Goethe is thus connected to Benjamin’s own, possibly reassuring him of his 

greatness, even if he has to write in the sort of circumstances designated by the 

very small study.  

The old goat gives him an antique vase. Could this vase be the urn, 

containing Goethe’s ashes? If so, Goethe might be suggesting that Benjamin 

‘takes over’, as if by receiving the vase, Goethe’s intellectual heritage would also 

proceed to Benjamin. Goethe entrusts his intellectual capabilities to Benjamin, 

therefore reassuring him that he is capable of delivering at the same intellectual 

level that Goethe represents. The vase is a gift, a gift given by greatness 

personified. Reborn from the ashes, the old goat might become the young child 

again – this could be an underlying wish in line with the one proposed in the 

previous dream. Benjamin turns the vase between his hands, like a stick, trying 

to make fire. He succeeds: an immense amount of energy is released. “Eine 

ungeheure Hitze:” the heat is not only immense, it also is un-geheuer – nicht 

geheuer: eerie, dubious, uneasy. If indeed the room-filling heat resembles the 

potential of Benjamin finally ‘catching flame’, this success is also uneasy. For 

Benjamin is not used to this amount of release. It is therefore possible that the 

dream also reassures Benjamin that it is not a bad thing to be unrecognized, for 

when your potential is recognized, when you start to ‘spread like a fire’ among the 

people, other kinds of unpleasantness manifest themselves. Simultaneously 

another message is conveyed this way: it is not Benjamin’s own fault that he has 

been disappointed by academic pursuits; the room is far too small, far too 

narrow. Benjamin’s intellectual performances are of such magnitude that they 

only made the narrow-minded academics feel uneasy. His immense intellectual 

capabilities are uneasy to wield. 
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Goethe leaves the room with Benjamin, as if the great poet himself 

expresses: “come, let us leave this unpleasant place of narrow-minded, awkward 

academics.” By going with Benjamin, the great intellect stays with Benjamin: 

people might be unworthy of his intellectual performances, so he will simply take 

them elsewhere. Not he himself, but his great potential urges him to leave: there 

is no room for expansion, development. So who is up for the task of 

acknowledging Benjamin? Who is able to digest his writings? Quite a lot of 

people, as the dream suggests: a long table, with much more seats than Benjamin 

expects to be necessary. The relatives mentioned might be the persons closest to 

Benjamin: they, of course, are able to digest his writings, and enjoy them together 

with him. Dinner is set. By dreaming that the table is set for many more people, 

it is suggested that an acknowledging crowd will be coming; they are to be 

expected. Also, the lange Tafel might refer to a large phallus. If this resembles 

his strength, his potency, the magnitude of his performance, it shows that 

Benjamin might be stronger than he himself had guessed. Thus, the wish for 

better times only seems more likely to come true. “Es war wohl für die Ahnen 

mitgedeckt.” Ahnen: ancestors, who are close to you, tied by blood, so to say; they 

are related. Regarding his intellectual heritage, which the guests are expected to 

consume, the ancestors may designate those who are related by intellect, those 

who are capable of sharing in Benjamin’s greatness, and thus capable of 

acknowledging his intellectual heritage. The same word used as a verb (ahnen) 

translates as something like ‘feeling something is coming’, ‘suspecting’, ‘having 

premonition’ or ‘presentiment’ of something. The ancestors might be all the 

people who are expected to show up in the future: better times are about to arrive. 

Benjamin sits down beside Goethe, am rechten Ende. The ‘right side’ of 

the table might also be recht in the sense of ‘justified’, ‘rightful’. Ende also 

translates as the end. Benjamin sits down beside Goethe, am rechten Ende; he is 

justified in sitting with him, it is right. His kinship to greatness, as suggested by 

the first dream, is reassured now. Recht also means ‘properly’. It would be the 

proper end: finally, all those related (to Benjamin’s thought) are coming, and with 

the great master himself – who might represent the acknowledged version of 

Benjamin himself – a feast is about to begin.  

We are not told if the relatives for which the table was set have actually 

arrived. We are only told what happens after the meal. What is left out? Was it 
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the performance of the phallus? Does Benjamin censor any perverse scenes from 

the dream? If the long table, the phallus of potential and expectation, was erected 

(am rechten Ende), Benjamin seems to deflate it in the final passage. Here a clue 

can be found regarding the omission of the feast. In the end, the old goat, old 

Goethe, the tired Benjamin, rises with difficulty. Benjamin is telling us that he is 

so tired, feels so exhausted, that he would barely be able to move, to go 

somewhere else, if he had to leave ‘the table of expectation’ again. In reference to 

the first dream, this again might indicate Benjamin feels he is at his wits’ end. It 

may be that this part of the dream holds a warning: if the feast and his relatives’ 

acknowledgement will not come, if nothing changes, Benjamin won’t hold out for 

much longer. Or maybe it is already too late: whether the feast comes or not is 

irrelevant, and so it can be left out of the dream. For the goat has grown too weary, 

he is already am Ende. Could this end still be recht? Yes, provided that everything 

is as it should be. But the old goat is tired of everything as it is, whether everything 

is like it should be or not. Benjamin feels like he should intervene, he seeks leave 

to support the tired Goethe. The moment he touches his elbows, the moment the 

support becomes manifest, when the tragedy of needing two Benjamins to uphold 

one another is realized, when Benjamin has been ergriffen by this fact – when it 

strikes him what effort he has to make in order to uphold himself –, it makes him 

weep. Ergreifen: this also means ‘to arrest’. It is the moment that the upholding 

becomes manifest that makes Benjamin weep of Ergriffenheit, he weeps for what 

he knows to be imminent: he is arrested, he is stuck – or at least certain 

movements are hindered.  

Goethe, as a representation of Benjamin’s accomplished self, seems 

incapable of achieving proper lift-off. It might be that for real accomplishment, 

‘any room will appear too small’. Under the weight of his intellectual capacities, 

made only the more heavier by disappointments, Benjamin, the carrier, has 

grown into a weary old goat. He weeps ‘farewell’ to the sight of what he regards 

as hopeless, nothing but dead weight. By deflating the erected phallus – whether 

it was ever really erected by the blood-tied ancestors concentrated around the 

long table or not – Benjamin expresses the gravity of his previous 

disappointments, but also wishes to uplift their dead weight: we’ve seen that the 

first dream could be a manifestation of this wish, and a fulfilment of it too.  

Benjamin possibly censors his own thoughts of grandeur, not only by 
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disguising relevant elements in the text, but also, ultimately, by denying them in 

the end of the second dream. Regarding both the dream reports’ written style and 

their hitherto analyzed content, these texts convey the exclamation of something 

different. They are something done more freely, playfully and carefree like a child, 

away from the tiresome old goat, from dead weight, finally giving room to 

Benjamin’s own greatness without regarding others’ opinions. Or as Benjamin 

puts it, right under the second dream report, in the aphorism entitled Für 

Männer: “Überzeugen ist unfruchtbar.”134 
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O conhecimento científico é um produto da realidade social, histórica e 

econômica. Há muito essa asserção é objeto de intenso debate epistemológico. 

Em tempos recentes, a sociologia da ciência tem contribuído com robustas 

evidências para o fortalecimento dessa tese. Subsídios importantes para melhor 

compreensão da natureza do saber científico têm sido produzidos por 

investigações sociológicas e históricas vinculando o advento de teorias científicas 

e fatores sociais. 

Karl Marx é responsável por realizar uma das primeiras reflexões sobre o 

vínculo analisado neste artigo. Suas ideias a respeito foram sintetizadas em 

emblemática proposição dispondo ser a “superestrutura determinada pela 

infraestrutura”. Segundo seu entendimento, 

 
Na produção social da própria vida, os homens contraem relações 
determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de 
produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 
desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade destas 
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real 
sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual 
correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 
produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, 
político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu 
ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência 
(MARX, 1987, p. 29-30). 
 

 
Mas o desenvolvimento substancial dessa tese coube a Karl Mannheim, ao 

formular a concepção desse campo de investigação do saber ainda hoje 

considerada básica. Ele o fez ao considerar a reflexão marxiana insuficiente. Marx 

concebeu a vinculação entre super e infraestrutura à luz de uma peculiar acepção 

do conceito de ideologia: a que o associa aos significados de conhecimento parcial 

e deformado. Segundo Mannheim, chegamos a uma posição na qual não é mais 

possível para um ponto de vista refutar os demais por serem ideológicos, sem ter 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-01-7-13
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que enfrentar também essa acusação.  

 
Uma vez que nos familiarizamos com a concepção de que as ideologias dos 
nossos oponentes são, afinal, justamente função de sua posição no mundo, 
não podemos impedir-nos de concluir que nossas próprias ideias são 
também funções de uma posição social. Mesmo se nos recusássemos a 
admiti-lo, o opositor obrigar-nos-ia a reconhecê-lo, porque ele também 
eventualmente utiliza o método da análise ideológica e aplica-o ao utilizador 
original (MANNHEIM, 1952, p. 145). 

 
 

O processo de expansão da abordagem do fenômeno se transforma na 

causa de uma transformação dialética do significado da ideologia. Quando todos 

passam a analisar o pensamento de todos em termos da sua vinculação social, o 

conceito de ideologia já assumiu um significado totalmente diferente do anterior. 

Agora, a ideologia já não pode ser concebida como representando um fenômeno 

parcial nem como significando conhecimento deformado. 

A contribuição peculiar de Mannheim para essa perspectiva consiste em 

defender que não só o conhecimento da classe dominante, mas todo e qualquer 

saber é determinado pela realidade social. E, mais importante, que a vinculação 

social do saber não significa distorção, deformação, mascaramento da realidade, 

mas, determinação da função do pensamento em nível da estrutura mental. A 

característica fundamental de todo e qualquer conhecimento é que ele é efetiva e 

inexoravelmente perspectivado porque nossa estrutura mental é determinada 

pelos contextos sociais. A universalização da tese da sociologia do conhecimento 

empreendida por Mannheim é não apenas quantitativa, mas, principalmente, 

qualitativa. 

Nos anos 70 do século passado a investigação sociológica da ciência passou 

por processo de revigoramento impulsionado pelo advento da filosofia da ciência 

de Thomas Kuhn. As razões que tornam a obra de Kuhn, principalmente como 

ela é apresentada n’A Estrutura das Revoluções Científicas, responsável por esse 

revigoramento consistem na concepção de que o progresso científico não é 

cumulativo nem teleológico, bem assim na concepção de que a escolha entre 

teorias pelos cientistas não é pautada nem exclusivamente nem prioritariamente 

pelos critérios teóricos canônicos (simplicidade, exatidão, consistência, 

fecundidade, etc.). Ao contrário, critérios “não tão puramente racionais” são, em 

alguns exemplos, preponderantemente cruciais. A tônica dessa obra é que 

devemos recorrer a um fundamento histórico e sociológico se queremos 
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compreender melhor o fenômeno da ciência. 

 O próprio Thomas Kuhn constatou a afinidade entre sua concepção de 

ciência e os estudos empreendidos sob a rubrica da sociologia da ciência ao 

reconhece-los como dotados de grande importância para o esclarecimento do 

efetivo processo de produção da ciência. Para ele, 

 
Esses estudos trataram de maneira pormenorizada ao extremo, do processo 
corrente em uma comunidade ou grupo científico do qual emerge, 
finalmente, um consenso dominante, um processo a que essa literatura com 
frequência se refere como “negociação”. Alguns desses estudos parecem-me 
brilhantes, e todos revelam aspectos do processo científico que precisávamos 
muito conhecer. Penso que não se pode colocar em dúvida o caráter inovador 
ou a importância deles (KUHN, 2006, p 138). 
 

 

As referências a Marx, a Mannheim e a Kuhn apontam, inequivocamente, 

para a legitimidade teórica e para a fundamentação filosófica das investigações 

empreendidas pela sociologia da ciência. Por sua vez, as investigações em 

sociologia da ciência ensejam a oportunidade para a análise objetiva e sistemática 

da validade dos pressupostos epistemológicos das concepções filosóficas desses 

estudiosos. Ora, é inegável que pesquisas empíricas realizadas têm 

proporcionado mais substância à tese da determinação social do saber ao 

mostrarem que o próprio conteúdo das teorias científicas é determinado por 

fatores sociais. 

As discussões mais recentes nesse campo, contudo, não se restringem à 

asserção objetivamente evidente sobre a existência da vinculação entre produção 

científica e contexto social. Agora, “o desafio é apontar a natureza precisa das 

ligações entre os dois fenômenos” (BARNES and SHAPIN, 1979).  

Neste artigo, ao discutirmos a última questão, sustentamos a inadequação 

do modelo determinista proposto para essa ligação. Argumentamos que tal 

modelo não encontra respaldo dos estudos de casos empíricos dos quais a 

sociologia da ciência retira a fundamentação das suas formulações. Analisamos 

aqui estudos pioneiros considerados exemplares pelos próprios representantes 

da sociologia da ciência, e confrontamos os raciocínios dos seus autores com o 

método de investigação defendido por David Bloor. 
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O Programa forte 

 

A Universidade de Edimburgo é, atualmente, um dos importantes centros 

de pesquisa em sociologia da ciência. Um dos principais líderes da “escola de 

Edimburgo” é o professor David Bloor. Seu livro Knowledge and Social Imagery 

é considerado até mesmo pelos críticos como a mais elaborada formulação do 

strong programme para a sociologia da ciência. O tema central dessa obra é a 

investigação sociológica do próprio conhecimento científico. Bloor defende que 

todo saber científico, seja das ciências empíricas, seja das formais, deve ser objeto 

de investigação da sociológica da ciência. Aqui a sociologia do conhecimento 

experimenta um processo de universalização (quantitativa) máxima de sua tese. 

De acordo com Bloor, a sociologia da ciência deve pautar suas 

investigações pelos seguintes requisitos, que caracterizam o programa forte: 

princípio de causalidade – as investigações devem identificar as condições ou 

causas que dão lugar aos conhecimentos; princípio de simetria – os mesmos tipos 

de causas devem explicar os vários tipos de conhecimentos; princípio de 

imparcialidade – as teorias a serem elaboradas devem explicar tanto os 

conhecimentos verdadeiros quanto os falsos, tanto a racionalidade quanto a 

irracionalidade, tanto o êxito quanto o fracasso; e princípio de reflexividade – este 

é um requisito que deve ser sustentado contra a ameaça de autorrefutação, ou 

seja, a sociologia da ciência deve explicar a sua própria emergência de acordo com 

o que propõe. 

Devemos identificar, precisa e rigorosamente, o conceito atribuído por 

David Bloor ao princípio de causalidade, na medida em que nossa crítica consiste 

em mostrar que, na acepção a ser delineada, o referido princípio é inadequado 

para estabelecer o objetivo das investigações sociológicas do conhecimento 

científico. 

Encontramos a primeira formulação do programa forte no texto 

Wittgenstein and Mannheim on the Sociology of Mathematics. Nele, Bloor 

define o objetivo da sociologia do conhecimento como sendo o de explicar como 

as crenças das pessoas são causadas pelas influências que atuam sobre elas. Para 

elaborar essa explicação, “a sociologia do conhecimento deve localizar as causas 

das crenças, isto é, leis gerais relacionando as crenças às condições que são 
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necessárias e suficientes para determiná-las” (BLOOR, 1973, p. 173). 

A despeito do destaque atribuído por Bloor ao princípio de simetria, essa 

definição contém, a nosso ver, a tese central do programa forte. Ao longo de sua 

obra ele defende rigidamente a concepção de que a sociologia da ciência deve 

buscar leis causais, deve identificar os determinantes necessários e suficientes 

dos conhecimentos. 

Esse entendimento é corroborado pelas formulações constantes do 

posfácio da segunda edição de Knowledge and Social Imagery (de 1991). Ali, ao 

rejeitar críticas dirigidas à primeira edição da obra (de 1976), ele diz que os 

problemas clássicos da sociologia do conhecimento são a covariância e a 

causalidade. 

Bloor descreve a relação causal entre sociedade e conhecimento por meio 

do seguinte argumento: seja S a sociedade e C o conhecimento; então, se S é a 

causa de C, a variação de S produzirá variação em C. Se descobrirmos que S pode 

variar enquanto C permanece o mesmo, então S não pode ser a causa de C. E, no 

mesmo posfácio, ao rejeitar críticas dirigidas à explicação baseada em interesses, 

Bloor contra-ataca dizendo que “a base real das objeções às explicações por 

interesse é o medo de categorias causais. É o desejo de celebrar a liberdade e a 

indeterminação e a relutância em construir explicações, ao invés de 

simplesmente descrever” (BLOOR, 1991, p. 173). 

Em Scientific Knowledge: A Sociological Analysis, escrito por Bloor em 

parceria com Barry Barnes e John Henry, outros dois expoentes da “escola de 

Edimburgo”, o conceito de causalidade delineado é sustentado, como depreende-

se da citação a seguir: 

 
Se desejarmos dar conta de aplicações do conhecimento científico como 
ações particulares, então, o modo mais fácil é proceder usando a linguagem 
de causa e efeito (...). Quanto mais somos capazes de identificar causas, 
condições necessárias relevantes, apropriadas para seu uso em uma maneira 
e não em outra, mais próximos estaremos de uma explicação satisfatória 
(BARNES, 1996, p. 118). 

 

Nos trabalhos mais recentes, mesmo no texto mais geral publicado no 

Handbook of Epistemology, de 2004, não existem ressalvas por parte de Bloor à 

centralidade do princípio de causalidade para o programa forte nem menções a 

mudanças em seu conceito. 

O conceito de Bloor para o princípio de causalidade revela a sua 
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identificação com a concepção mais strong de explicação científica. Como 

sabemos, há muito que a literatura especializada estabeleceu diferença entre dois 

tipos de explicação: a determinística e a probabilística. A distinção básica entre 

as duas é que, no primeiro caso, a dedução apóia-se apenas em leis determinadas, 

ou seja, em leis que estabelecem relações gerais, que não admitem exceções, entre 

características de eventos individualizados (ou mesmo de outras leis). No 

segundo, em leis probabilísticas, ou seja, em leis que asseveram que apenas em 

certa porcentagem dos casos que satisfazem a bem determinadas condições é que 

se manifestam acontecimentos de dada espécie. 

Ao discorrer sobre a satisfação do requisito da relevância explanatória nos 

dois modelos de explicação científica mencionados, Carl Hempel assim se 

manifesta: 

 
Enquanto uma explicação dedutiva mostra que pela informação contida no 
explanans o explanandum deve ser esperado com “certeza dedutiva”, uma 
explicação indutiva mostra apenas que pela informação contida no 
explanans o explanandum deve ser esperado com alta probabilidade, e talvez 
com “certeza prática” (HEMPEL, 1974, p. 79). 

 

A “certeza dedutiva” na explicação determinista só é possível devido ao 

caráter absoluto das leis que nela devem figurar. O programa forte de Bloor aspira 

a dotar as explicações em sociologia da ciência dessa certeza dedutiva ao 

estabelecer que as leis a serem identificadas devam apontar as condições 

necessárias e suficientes das crenças. Essas características remetem a um tipo de 

lei – a lei causal – cuja natureza é definida de forma mais rígida ainda em filosofia 

da ciência. 

Em livro dedicado a discutir problemas de lógica da explicação científica, 

Ernest Nagel assevera que, para poder afirmar-se que uma lei é causal referida lei 

deve satisfazer às seguintes quatro condições:  

Primeiro, estabelece uma relação invariável ou uniforme: perante certa 

causa o mesmo efeito sempre aparece; Segundo, causa e efeito são contíguos 

espacialmente (ou, então, ligados por outros acontecimentos espaciais); Terceiro, 

causa e efeito são também fenômenos determinados temporalmente, ou seja, a 

causa precede o efeito. E quando o vínculo temporal não é direto também se 

supõe que causa e efeito estão conectados por acontecimentos temporalmente 

adjacentes e causalmente relacionados; e Quarto, a relação entre causa e efeito é 
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assimétrica, ou seja, a causa gera o efeito, mas não o contrário (NAGEL, 1961, p. 

74). 

Não é necessário aludir ao fato de existirem questionamentos em filosofia 

da ciência da legitimidade da pretensão em se trabalhar com leis causais, quando 

da elaboração de explicações científicas. A existência de tais questionamentos não 

perturba o nosso raciocínio. O que conta é que é esse tipo de lei que é proposto 

pelo programa forte. 

Por último, consideramos relevante a defesa por Bloor da existência de leis 

gerais no domínio dos fenômenos sociais e culturais. Karl Popper, ao rejeitar a 

possibilidade de leis históricas – pois, para ele, “any law must be tested by new 

instances before it can taken seriously by science” (2004, p. 99-100) – uma lei 

qualquer “deve ser submetida a testes, perante novos casos, antes de ser admitida 

no reino da ciência” (1991, pp. 2-3), admite, contudo, a existência de tendências 

na evolução social. Porém, ressalta Popper, embora este seja um útil artifício 

estatístico, leis e tendências são coisas radicalmente diversas. 

Bloor acha a diferença estabelecida por Popper algo espúrio. Sua avaliação 

recorre ao seguinte argumento: existem tendências tanto no mundo físico quanto 

no social, detectáveis à superfície empírica dos fenômenos dos dois campos; 

assim como existem leis subjacentes a essas tendências em ambos os campos. 

Para mostrar a existência de tendências coladas à superfície dos fenômenos 

naturais, Bloor assim se refere às órbitas dos planetas, tomadas costumeiramente 

como obedecendo a leis e não a tendências: 

 

De fato, o sistema solar é uma mera tendência física. Ele assim perdura 
porque nada o perturba. Houve um tempo em que ele não existia e é fácil 
imaginar como as órbitas poderiam ser rompidas: um amplo corpo 
gravitacional poderia passar perto dele, ou o sol poderia explodir. Nem 
mesmo as leis básicas da natureza impõem que os planetas se movam em 
elipses. Eles só orbitam em torno do sol por causa de suas condições de 
origem e formação. Mesmo obedecendo às mesmas leis de atração, suas 
trajetórias poderiam ser muito diferentes (BLOOR, 1991, p. 20). 

 

 
Com esse argumento Bloor pretende apontar flagrante assimetria no 

procedimento de Popper, a qual consistiria em comparar as leis subjacentes às 

tendências dos fenômenos naturais com as tendências inerentes à superfície 

empírica dos fenômenos sociais. Para Bloor, o fato de o componente social poder 

ser, às vezes, uma “condição de fundo” implica que as leis aqui não existem na 
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superfície do fenômeno, mas subjacentes a esta, ou seja, existem imbricadas 

dentro de uma realidade complexa. Como acontece, também, com as leis naturais. 

“Suas manifestações superficiais são, provavelmente, tendências estatísticas cuja 

força variará amplamente, não porque elas sejam em si mesmas estatísticas, mas 

porque as condições de sua visibilidade são contingentes” (BLOOR, 1991, p. 167). 

Registramos que Bloor se reporta, a título de exemplo, ao estudo histórico 

de Thomas Kuhn sobre astronomia, A Revolução Copernicana, como um 

inventário preciso das dificuldades enfrentadas pela tarefa de procurar 

regularidades sob as tendências. 

Como vemos, Bloor defende que as ciências sociais e, assim, a sociologia 

da ciência, devem procurar detectar regularidades enquadráveis como leis 

científicas da mesma forma que as demais ciências empíricas. A demarcação da 

unidade da ciência aqui suplanta, inclusive, aquela da concepção de ciência 

popperiana, porque Bloor estende a sua aplicação mesmo ao campo da história, 

o que é rejeitado por Popper. Bloor defende uma identidade absoluta entre os 

métodos de investigação dos dois campos da realidade e que, nessa investigação, 

o princípio de causalidade ocupa lugar central. 

Portanto, para o programa forte de Bloor, a construção de explicações 

causais, das quais a “liberdade e a indeterminação” estejam ausentes, as únicas 

que comportam a possibilidade de “certeza dedutiva”, pressupõe o recurso a leis 

gerais, leis que não admitem exceções. 

A explicação determinista é considerada por muitos estudiosos (Popper, 

por exemplo) como o modelo par excellence, à qual devem ser reduzidas todas as 

explicações científicas. Embora existam posições divergentes em relação a essa 

postulação (por exemplo, Nagel), as quais consideram as explicações 

probabilísticas igualmente legítimas. Como mostramos, Bloor identifica-se com 

a concepção de que a explicação determinista é o modelo padrão a ser seguido em 

sociologia da ciência. 

 

Estudos de casos 

 

Enfatizamos que nosso procedimento ao criticar o programa forte de Bloor 

consiste em confrontá-lo com os resultados obtidos pela investigação sociológica 



Vicente de Paula Gomes| 213 

 

 

da ciência. Ou seja, buscamos fundamentos para nossa crítica em estudos 

empíricos de casos da relação entre ciência e contexto social. Ao seguir esse 

procedimento somos rigorosamente fiéis ao princípio indutivista da sociologia da 

ciência. Esse indutivismo é assumido por Bloor ao rebater crítica de Larry 

Laudan, nos seguintes termos:  

 

Penso que sei por que Laudan fez vista grossa sobre a função que casos 
concretos desempenharam na formulação do programme. Ele falhou em ver 
que eu sou um indutivista. Ele tenta consistentemente compreender minha 
posição através de uma névoa de suposições dedutivistas (BLOOR, 1981, p. 
206). 

 

Segundo parâmetro de análise em sociologia da ciência, a determinação 

dos conhecimentos pelo contexto social restará “demonstrada” se pudermos 

mostrar que o processo de mudança do conhecimento científico não decorre 

apenas de possibilidades puramente lógicas ou esotéricas desse saber. Isso será 

possível se pudermos mostrar que os fatores sociais representam influência não 

apenas periférica, mas moldam também o conteúdo dos conhecimentos. 

Os estudos sociológicos da ciência que analisamos para confrontar com a 

proposta de Bloor são: “Phrenological Knowledge and the Social Structure of 

Early Nineteenth-Century Edinburgh”, de Steven Shapin (1975); “Statistical 

Theory and Social Interests: A Case-Study”, de Donald Mackenzie (1978); e 

“Weimar Culture, Causality and Quantum Theory, 1918-1927. Adaptation by 

German Physicists and Mathematicians to a Hostile Intellectual Environment”, 

de Paul Forman (1971). 

A justificativa para escolha desses estudos de casos reside no fato de serem 

pioneiros, além de considerados exemplares pelos próprios teóricos da sociologia 

da ciência. O objetivo dos três estudos analisados é exatamente mostrar, como 

defende a sociologia da ciência, que influências extrínsecas ao desenvolvimento 

interno das teorias que eles investigaram – a frenologia escocesa, a estatística 

inglesa e a mecânica quântica alemã – determinaram mudanças essenciais nesses 

conhecimentos. 

A abordagem desses estudos de casos da relação entre ciência e contexto 

social com o objetivo de fundamentar nossa crítica desdobra-se em três etapas. 

Neste ponto do artigo, nosso propósito é destacar as influências extrínsecas 

apontadas pelos autores desses estudos que determinaram mudanças nos 
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conhecimentos que eles investigaram. No próximo tópico focaremos a análise 

sobre qual dimensão dos conhecimentos estudados foi objeto da mudança. Por 

último, o aspecto principal da crítica, refletiremos sobre a natureza do vínculo 

determinante da mudança do conhecimento pelos fatores sociais. 

Steven Shapin defende, em seu estudo do debate sobre frenologia na 

Escócia no início do século XIX, que influências extrínsecas levaram a uma 

atenuação do caráter inatista da frenologia quando esta foi encampada por 

reformistas escoceses. Para mostrar isso, ele faz uma caracterização da estrutura 

social de Edimburgo do início do século XIX, destacando o processo de 

diferenciação social e de intensificação do conflito entre as classes. Depois, há 

uma caracterização conceitual da doutrina frenológica, ressaltando-se as 

alterações introduzidas em solo escocês. Ligando as duas tipificações, Shapin faz 

a descrição da função social das ideias frenológicas alteradas, ou seja, ele descreve 

como as mudanças na doutrina decorreram da necessidade da sua 

instrumentação com propósitos sociais. 

De acordo com o estudo de Shapin, de uma acepção inatista original (em 

sua formulação por estudiosos alemães) a frenologia passou a uma acepção 

flexível e, assim, compatível com intervenções produzidas pela educação (em sua 

alteração por reformistas escoceses). O inatismo da acepção original da doutrina 

frenológica implicaria, por conta do seu caráter estático ou invariável, na sua 

ineficácia como instrumento teórico de intervenção visando mudanças. Contudo, 

os escoceses usaram a frenologia justamente para defender reformas sociais. Ou 

seja, transformaram-na em um instrumento teórico contendo um modelo capaz 

de efetuar mudanças em uma estrutura social considerada imutável. 

Os escoceses afirmaram a tese frenológica original de poder inato das 

funções cerebrais, mas também que essas funções poderiam ser potencializadas 

por intervenções. Com o propósito de tornar o inatismo original compatível com 

a defesa de intervenções (reformas) introduziram uma cláusula de restrição na 

doutrina conhecida como cláusula ceteris paribus (Veja nota 3). A mudança 

operada foi radical a ponto de afigurar-se incompatível com os desdobramentos 

lógicos da doutrina original. Porém, a contradição desaparece quando se justifica 

a mudança por referência ao seu uso com o propósito de reformas sociais. Assim, 

a doutrina frenológica teria sido alterada em função de fatores sociais, sua 

transformação não teria sido pautada por critérios teóricos internos. 
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O estudo de Donald Mackenzie examina o desenvolvimento da estatística 

na Inglaterra no começo do século XX. Por volta de 1900, existiria um aparente 

consenso entre os estatísticos britânicos com relação às medidas de associação 

estatística voltadas para variáveis de intervalo (quantitativas), tais como altura, 

peso etc. A medida mais utilizada era o coeficiente de correlação momento-

produto (r), proposto por Karl Pearson – uma escala com uma unidade de medida 

usada para mensurar a correlação dessas variáveis.  

Contudo, na virada do século a atenção dos estatísticos se voltou para a 

emergência de variáveis nominais (qualitativas), tais como cor dos olhos, sexo, 

etc. Surge, então, o problema sobre qual escala de medida de associação utilizar 

para mensurar a associação dessas novas variáveis. Mackenzie examina em 

especial a controvérsia entre Karl Pearson (1857-1936) e George Udny Yule (1871-

1951), sobre como mensurar a associação dessas variáveis qualitativas. 

O escopo da análise é delimitado pelo próprio Mackenzie nos seguintes 

termos: 

Argumentamos que a teorização e os julgamentos científicos dos dois lados 
incorporaram diferentes “interesses cognitivos”, isto é, diferentes objetivos 
no desenvolvimento da teoria estatística resultaram em abordagens para a 
medida de associação que foram estruturadas diferentemente. Esses 
diferentes interesses cognitivos surgiram de diferentes situações-problema 
de estatísticos que tinham compromisso primário com a pesquisa em eugenia 
e estatísticos que não tinham um compromisso específico forte. Sugerimos 
que a eugenia incorporou os interesses sociais de um setor específico da 
sociedade britânica e não os interesses de outros setores. Assim, diferentes 
interesses sociais são vistos como entrando indiretamente, através da 
“mediação” da eugenia, no desenvolvimento da teoria estatística na 
Inglaterra (MACKENZIE, 1978, p. 35). 

 
A linha que perpassa e conecta os diferentes domínios da análise 

conduzida por Mackenzie – interesses cognitivos diversos, vinculados a 

programas de pesquisa diversos, determinados por interesses diversos dos 

segmentos sociais britânicos – é usada para compreensão da proposição de 

coeficientes de correlação para as variáveis qualitativas diferentes pelos dois 

pesquisadores: o coeficiente tetracórico (rT), por Karl Pearson, e o coeficiente Q, 

por George Yule. 

Mackenzie caracteriza o novo coeficiente proposto por Karl Pearson como 

uma adequação do coeficiente existente e sua extensão à mensuração da 

correlação entre variáveis qualitativas. Isso significa que o poder de previsão e 

controle já estabelecido para “r” foi estendido para “rT” (coeficiente tetracórico). 
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Ou, que o âmbito de validade do conhecimento existente (coeficiente “r”) foi 

ampliado para atender a interesses cognitivos de previsão e controle no estudo de 

aspectos da hereditariedade antes não investigados (as variáveis nominais ou 

qualitativas). 

A justificativa apresentada por Pearson para defender a adequação e 

extensão do coeficiente de correlação momento-produto (r) ao estudo das novas 

variáveis consistiu em argumentar que subjacentes às variáveis qualitativas havia 

a existência de variáveis contínuas (quantitativas). Contudo, pondera Mackenzie, 

a pressuposição de Pearson parece enfrentar sérios problemas quanto à sua 

objetividade. 

Como teria retrucado George Yule, a pressuposição da existência de 

variáveis contínuas subjacentes ao estudo de variáveis qualitativas como, por 

exemplo, “sobrevivente” e “morto”, configura-se um absurdo do ponto de vista 

lógico. Isso porque, em casos como os do exemplo, não há como conceber 

intervalos ou continuidades. Os que morreram estão todos igualmente mortos; 

nenhum deles é mais morto ou menos morto que outros. Além disso, os mortos 

são completamente distintos dos sobreviventes. 

Como a pressuposição de Pearson revela-se flagrantemente destituída de 

caráter objetivo, segue-se que sua proposta de abordagem e tratamento dos dados 

qualitativos de modo similar ao tratamento dos dados quantitativos representa 

sérias dificuldades à tese que afirma ser o desenvolvimento da estatística causado 

por ditames de ordem lógica interna desse saber. 

A conclusão do estudo de Mackenzie é que a similaridade entre “associação 

de dados qualitativos” e “correlação de dados quantitativos” foi proposta por 

Pearson com o intuito de superar dificuldades encontradas na investigação dos 

novos aspectos da hereditariedade em uma maneira que preservasse os princípios 

da eugenia – doutrina defendida por Pearson no campo social. Assim, a nova 

ferramenta estatística (um novo conhecimento) teria sido concebida e moldada 

em função de interesses sociais.135 

                                                           
135 Posteriormente, Mackenzie ampliou o período de sua análise do desenvolvimento da estatística 
na Inglaterra e o publicou em forma de livro (Statistics in Britain: 1865-1930). As conclusões dos 
dois estudos revelam alto grau de congruência, pelo menos é o que depreendemos da seguinte 
passagem: “um conjunto específico de propósitos sociais era comum aos trabalhos de Galton, Karl 
Pearson e R. A. Fisher. Todos eram eugenistas. Eles defenderam que as mais importantes 
características humanas, tais como habilidade mental, eram transmitidas de uma geração para a 
seguinte. O ancestral das pessoas, e não seu ambiente, era crucial para determinar suas 
características. Eles argumentavam que a única maneira segura de melhorar a sociedade era 
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Quanto ao trabalho de Paul Forman, seu objetivo é mostrar que influências 

extrínsecas ao desenvolvimento de suas disciplinas levaram um grande número 

de cientistas alemães do pós-guerra Mundial de 1914 a se distanciar da 

causalidade ou a repudiá-la explicitamente. Forman aponta como consequência 

desse processo mudanças no conteúdo das ciências, tais como o surgimento da 

matemática intuicionista e da nova teoria quântica, embora se volte no estudo 

exclusivamente à explicitação da última. 

Na busca desse objetivo o estudo desenvolve uma caracterização do meio 

intelectual alemão no qual a mecânica quântica se desenvolveu como 

ostensivamente hostil ao conceito de ciência causal; identifica as reações dos 

cientistas a esse ambiente, ostentadas em nível ideológico; e aponta os reflexos 

dessas mudanças no conteúdo doutrinário da ciência. 

O estudo de Forman afirma que o advento da nova física quântica 

representa uma descontinuidade flagrante com a física anterior, uma 

transformação radical nos pressupostos e nos fundamentos da atividade 

científica – de uma orientação pautada na causalidade para outra afirmando a 

acausalidade. A orientação acausal predominante na formulação da nova física 

quântica não foi determinada, segundo Forman, pelos problemas com os quais a 

ciência física se debatia na época do seu advento, ou seja, por razões internas ao 

seu desenvolvimento. 

Essa orientação acausal é apontada como tendo sido determinada pelo 

ambiente de hostilidade à ciência praticada com base no princípio de causalidade, 

que grassava no cenário cultural alemão da época. A força mobilizadora maior 

dessa hostilidade residia na responsabilização da ciência pelos problemas 

enfrentados pela Alemanha com o desfecho da 1ª Guerra Mundial, em especial a 

derrota de suas forças militares e a humilhação do país. 

A favor dessa interpretação para o advento da nova física quântica podem 

                                                           
incrementar as características dos seus indivíduos, e a melhor maneira de fazer isso era assegurar 
que aqueles na presente geração com boas características tivessem mais filhos que aqueles com 
características ruins. Os objetivos de Galton, Pearson e Fisher para com a eugenia estavam 
estreitamente conectados com sua ciência” – Mackenzie, Statistics in Britain, p. 11. A controvérsia 
específica para a qual nos voltamos entre Pearson e Yule é abordada no Capítulo 7 do livro (“A 
Política das Tabelas de Contingência”). No que diz respeito ao nosso objetivo – caracterizar o 
argumento usado no estudo de Mackenzie – não pretendemos reivindicar a extensão da nossa 
conclusão para o estudo mais amplo. Por isso, aqui, restringimos nossa análise aos limites do 
estudo de 1978, bem como ao uso do mesmo no texto de Barnes e Mackenzie (1979). 
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ser aduzidas algumas razões. Primeiro, a tendência lógica seria que a resolução 

dos problemas que a física enfrentava na época – aquilo que alguns chamaram o 

caráter “esquizofrênico” da luz, que a faz se comportar ora como partícula, ora 

como onda – ocorressem na direção da orientação causal anterior. Depois, nem 

todos os cientistas que investigavam esses problemas à época concordaram com 

a solução na direção da orientação acausal proposta pela nova teoria quântica, 

como é o caso notório de Einstein. Como destaca Forman,  

 
A onda de conversões à acausalidade que se abateu no final de 1921 
desencadeou uma série de demonstrações públicas de apoio à causalidade, 
por parte dos ‘mais significativos’ físicos teóricos. Planck e Einstein ficaram 
consideravelmente perturbados; eles tinham a impressão de que seus colegas 
estavam traindo (involuntariamente) seu dever e alimentando as chamas 
anticientíficas que, na época, queimavam na Alemanha. Em 1922 e 1923, 
ambos vieram a público repelir tal precipitação e defender o princípio de 
causalidade, na física e fora dela (FORMAN, 1971, p. 91). 

 
 

Assim, a descontinuidade entre a nova teoria quântica e a física anterior 

não poderia ser explicada recorrendo-se, por exemplo, a questões relacionadas à 

objetividade científica. Os cientistas debatedores conheciam os problemas em 

investigação, mas não concordaram com as soluções propostas. Ao contrário, 

conclui o estudo de Forman, “a mudança no conceito de realidade, que se 

manifesta na teoria quântica”, que aponta para “um novo caminho no que diz 

respeito à estrutura da ciência moderna” pode ser melhor compreendida se 

aceitarmos que o contexto social alemão da época a tornou possível. 

 

Elaboração ou uso do saber?  

 

Para melhor explicitar os raciocínios que os autores desses estudos 

utilizaram ao fazer a vinculação entre conhecimento e fatores sociais, 

caracterizamos as explicações elaboradas efetivamente distinguindo nelas duas 

dimensões. Primeiro, identificamos o que mudou nas teorias pesquisadas de 

acordo os estudos realizados. Segundo, e mais importante, identificamos como os 

autores fizeram suas afirmações, ou seja, averiguamos se nos seus raciocínios os 

autores dos estudos recorreram ao uso de leis gerais para explicar a mudança do 

conhecimento. 
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A diferenciação das duas dimensões é importante porque, ao 

consubstanciar distinção entre uma “sociologia da ciência forte” e um “programa 

forte em sociologia da ciência”, permite compreender que nossa crítica ao último 

mantém intocada a primeira. Por fim, embora não seja argumento 

preponderante, mencionar a caracterização que os próprios autores fizeram da 

explicação que eles elaboraram nos seus estudos robustece nossa crítica ao 

programa forte. 

A questão que deve ser equacionada no presente tópico é: o que teria 

mudado nas teorias pesquisadas, à luz da tese central da sociologia da ciência? Os 

autores dos estudos afirmam que a mudança nos conhecimentos analisados 

determinada por influências extrínsecas incidiu, não sobre aspectos acidentais ou 

periféricos, mas sobre o conteúdo mesmo das teorias ou doutrinas científicas. 

Segundo o estudo de Shapin, a doutrina frenológica mudou de uma 

concepção rigidamente inatista, em sua formulação original por F. Gall e C. 

Spuzheim, para uma concepção compatível com a introdução de alterações 

externas. Os frenologistas escoceses, como George Combe, não usaram a 

frenologia como ela foi formulada pelos estudiosos alemães, mas alteraram o seu 

conteúdo para que ela se tornasse útil à defesa das reformas sociais que eles 

postulavam e à disputa ideológica com seus adversários, a classe dirigente 

escocesa do início do século XIX, época focada pelo estudo. 

Ao justificar o uso de uma doutrina inatista como instrumento teórico de 

combate na luta política por mudanças sociais, Shapin diz que os reformistas 

escoceses escolheram a frenologia pelo seu caráter científico ostentado à época, 

condição que eles contrapunham ao caráter especulativo da filosofia moral 

cultivada pela classe dirigente do país. 

A doutrina frenológica original consistia em afirmar, essencialmente que: 

o cérebro é o órgão da mente; o cérebro é um agregado de várias partes, cada uma 

servindo uma distinta faculdade mental; e o tamanho dos órgãos cerebrais é um 

índice acurado do poder ou energia de suas funções. Ainda de acordo com a 

formulação original da frenologia por Gall, o tamanho e o poder dos órgãos 

cerebrais seriam dados com o nascimento, ou seja, eles seriam inatos. Ora, se os 

órgãos cerebrais e o seu poder e energia eram supostos inatos, como pôde tal 

doutrina ser usada como legitimadora da mudança social? A conseqüência lógica 

seria o seu uso conservador, como foi, de fato, segundo Shapin, o caso da 
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frenologia continental. 

A saída foi a alteração do seu conteúdo por Combe e seus correligionários. 

A alteração consistiu basicamente na introdução de uma cláusula de restrição 

(ceteris paribus) na doutrina original. A expressão latina ceteris paribus é 

geralmente traduzida como “todas as outras coisas sendo iguais”. É muito 

utilizada em predições e sentenças sobre conexões causais com o propósito de 

reconhecer e excluir a possibilidade de outras variáveis que poderiam perturbar 

a relação entre o antecedente e o conseqüente.136  

O propósito específico da introdução dessa cláusula seria modificar o 

princípio da frenologia, que passou a ter a seguinte formulação: “Tudo o mais 

permanecendo constante, o tamanho do órgão cerebral poderia ser tomado como 

uma medida do poder da função mental”. Isso abriu as portas para a defesa da 

educação, por exemplo, como capaz de potencializar o uso de determinada 

faculdade mental. Assim, essa nova formulação passou a ser compatível com a 

ideia de que não só o tamanho do órgão cerebral, mas, também, a sua consistência 

era responsável pelo grau da energia de uma função. Para mostrar a defesa dessa 

ideia pelos frenologistas escoceses Shapin cita George Combe: 

 
Suponhamos que dois indivíduos possuam uma organização exatamente 
similar, mas que um é altamente educado e o outro, deixado inteiramente 
aos impulsos da natureza; o primeiro manifestará suas faculdades com mais 
poder que o último; e, assim, argumenta-se que o tamanho não é, em todos 
os casos, uma medida da energia... A educação pode levar as faculdades a se 
manifestar com o mais alto grau de energia que o tamanho do órgão 
permitirá... (Apud SHAPIN, 1975, p. 242).137 

 
 

Uma doutrina que, em sua formulação original era, logicamente, uma 

arma contra injunções educacionais, por sua defesa de conformações inatas, 

                                                           
136 Para ilustrar, citamos um exemplo da ciência econômica onde a suposição ceteris paribus é 
amplamente usada. Podemos dizer que, se o preço do bife cai, a quantidade de bifes comprada 
aumenta. Mas, se, no mesmo período, a) os preços de outras carnes (porco, carneiro, etc.) caem 
mais ainda; b) notícias vêm a público ressaltando o risco a que os consumidores de bife estão 
sujeitos (por exemplo, ao mal da vaca louca); ou c) milhões de pessoas se convertem 
repentinamente ao vegetarianismo, a generalização pode estar ameaçada. Então, diz-se, em 
economia que, se o preço do bife cai, ceteris paribus, a quantidade de bifes comprada aumenta. A 
expressão ceteris paribus significa, no exemplo, supondo-se inexistentes os fatores a, b, c acima 
ou outros. A qualificação ceteris paribus representa uma espécie de cláusula de proteção da 
generalização. 
137  Shapin assinala, na nota 38, que, no texto “On the Influence of Organic Size on Energy of 
Function” (Phrenological Journal, 4, 1826), Andrew Combe, outro frenologista escocês, faz uma 
analogia entre o tamanho e o exercício dos músculos e o tamanho e o exercício dos órgãos 
cerebrais. 
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passou a ser arma a favor dessas injunções. Dessa forma, ao alterarem a tese 

frenológica original, para possibilitar que o poder e a energia das funções 

cerebrais passassem a ser potencializados por injunções externas (educação), os 

frenologistas escoceses modificaram o caráter inatista rígido anterior da doutrina 

e isso configura, inquestionavelmente, alteração do conteúdo mesmo da 

frenologia.  

O estudo de Mackenzie mostra que, como consequencia do 

direcionamento das pesquisas, principalmente no âmbito da teoria da 

hereditariedade, para características humanas antes não estudadas, as variáveis 

qualitativas (cor dos olhos, sexo, caracteres mentais, etc.), novos instrumentos 

estatísticos foram concebidos para satisfação da necessidade de correlação dessas 

variáveis. 

No caso de Pearson, para atender a interesses cognitivos de previsão e 

controle no estudo desses caracteres da hereditariedade não mensuráveis 

(variáveis qualitativas) o âmbito de validade do conhecimento existente (o 

coeficiente “r”) foi ampliado e aplicado à investigação daquelas novas variáveis. 

Embora o coeficiente tetracórico de correlação (“rT”) proposto por Pearson para 

mensuração da correlação das variáveis qualitativas tenha sido calcado na 

pressuposição que essas variáveis eram da mesma natureza das variáveis 

quantitativas, esse coeficiente se constituiu efetivamente em nova ferramenta 

estatística, um novo conhecimento. 

Tanto que Yule, ao rejeitar a pressuposição de similaridade entre dados 

qualitativos e dados quantitativos, base da proposta de Pearson, recusou o 

coeficiente tetracórico, formulou e utilizou em seus trabalhos práticos outro 

instrumento para mensuração da correlação estatística das variáveis qualitativas: 

o coeficiente Q.  

Assim, os diferentes interesses cognitivos e sociais de Pearson e Yule 

apontados no estudo de Mackenzie determinaram a elaboração de instrumentos 

estatísticos diferentes para lidar com as variáveis qualitativas. Embora tenhamos 

aqui uma pesquisa voltada para aspectos metodológicos da ciência (o coeficiente 

de correlação, uma medida da intensidade bem como do sentido da associação 

entre variáveis), não resta dúvida que é o conteúdo do conhecimento que é 

identificado como determinado por fatores sociais. 

Como corolário do seu trabalho, Mackenzie afirma que as correlações 
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identificadas entre interesses sociais diversos e a elaboração de instrumentos 

estatísticos diversos o tornaram convicto de que seu estudo é argumento eficaz 

na disputa contra a crença comum segundo a qual a elaboração do conhecimento 

matemático se desenvolve de acordo com suas próprias leis racionais, que o seu 

conteúdo é imune a influências sociais.  

De igual forma, de acordo com o estudo de Forman sobre a vinculação do 

advento da nova teoria quântica com o contexto social alemão das décadas de 

1920 e 1930, não há dúvida que fatores sociais determinaram o conteúdo da 

ciência. A orientação acausal característica da nova teoria quântica representa 

uma flagrante descontinuidade com a física causal anterior. Sobre essa 

descontinuidade, assim testemunha um dos expoentes da física quântica, acerca 

dos antecedentes de sua posição teórica: 

 
No que se refere às suas técnicas experimentais, a física nuclear representa a 
extensão extrema de um método de pesquisa que determinou o crescimento 
da ciência moderna, desde Huyghens, Volta ou Faraday. De maneira análoga, 
pode-se também dizer que a desestimulante complicação matemática, de 
algumas partes da teoria quântica, representa a conseqüência extrema dos 
métodos utilizados por Newton, Gauss e Maxwell. Todavia, a mudança no 
conceito de realidade, que se manifesta na teoria quântica, não é uma simples 
continuação do passado; essa mudança parece representar um novo caminho 
no que diz respeito à estrutura da ciência moderna (HEISENBERG, 1995, p. 
28). 

 
Certamente, é possível afirmar que, dos três conhecimentos investigados 

pelos estudos de casos, talvez, nenhum ostente mais o caráter de descontinuidade 

face às teorias anteriores do que a teoria quântica. Tanto que um dos maiores 

desafios enfrentados pelos físicos contemporâneos é a formulação de uma teoria 

que integre as existentes, principalmente a relatividade e a quântica. 

Em síntese à questão equacionada no presente tópico, as referências 

sumárias aos estudos de casos mostram que suas conclusões fortalecem a defesa 

de uma “sociologia da ciência forte”. Os autores dos estudos afirmam que a 

mudança nos conhecimentos determinada por fatores sociais incidiu sobre o 

conteúdo das teorias investigadas. 

 

O vínculo entre saber e fatores sociais 

 

Agora, passamos ao núcleo da nossa crítica: a identificação do modo como 
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os estudos construíram as explicações da ligação entre realidade social e ciência. 

A fim de tornar mais compreensível a análise dos raciocínios dos autores dos 

estudos de casos abordados, bem como o seu confronto com a proposta de Bloor, 

é útil relembrar o tipo de explicação defendido pelo programa forte. O seu modelo 

pode ser representado como um raciocínio com a seguinte estrutura: 

Leis gerais, que não admitem exceções 

Condições iniciais necessárias e suficientes   

Evento individualizado explicado 

Entendemos que os raciocínios efetivamente expendidos pelos autores dos 

estudos de casos não se adequam a esse formato de explicação defendido pelo 

programme. Para isso, é suficiente mostrar que as características do conjunto de 

premissas (as generalizações e as condições iniciais) desses raciocínios efetivos 

diferem daquelas apontadas por Bloor como devendo ser o alvo das investigações 

sociológicas da ciência. 

Rigorosamente, as premissas maiores (as generalizações) pressupostas 

nos raciocínios elaborados nos estudos analisados não podem ser entendidas 

como sendo leis universais em sentido estrito, generalizações que não admitem 

exceções. E isso porque, nos três estudos nem todos os indivíduos particulares 

mudaram suas posições teóricas em decorrência dos fatores e contextos sociais 

descritos, embora, certamente, suas posições efetivas estivessem vinculadas a 

outras pressuposições também de caráter social. 

De acordo com o estudo de Forman, alguns cientistas não aderiram nem à 

ideologia condizente com o ambiente hostil alemão, nem, conseqüentemente, às 

mudanças que culminaram com a doutrina da nova teoria quântica – seria o caso 

de Planck e Einstein. Outros teriam aderido a essa ideologia, mas repudiado as 

mudanças teóricas – seria o caso de Wilhelm Wien. E existe, ainda, o caso de 

Schrödinger que teria se manifestado contra a causalidade, elaborado a mecânica 

ondulatória e “se reconvertido à causalidade”.  

Ao catalogar os cientistas que, no período do seu estudo (1900-1914), 

estavam envolvidos com o desenvolvimento da estatística na Inglaterra, 

Mackenzie menciona uma lista que contabilizava 26 indivíduos. Doze integrantes 

dessa lista são considerados por ele como membros da escola biométrica de 

Pearson, na medida em que tinham estreitos laços com os laboratórios 

Biométrico e de Eugenia na University College of London, e como meio preferido 
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de publicação a revista Biometrika. Contudo, dos quatorze estatísticos restantes, 

três tinham feito parte da referida escola biométrica (Greenwood, Brownlee e o 

próprio Yule), mas romperam ligação com essa escola, se opuseram à proposta 

do coeficiente tetracórico de Pearson e defenderam outro coeficiente. 

O estudo de Shapin mostra que os fatos característicos da nova realidade 

social – na qual desponta a configuração da divisão social em Edimburgo no 

início do século XIX – foram recebidos de forma diversa pelos principais grupos 

ou classes sociais. As classes ou grupos tradicionais – nobreza, profissionais etc. 

–, movidos por valores como os representados pela noção de solidariedade 

escocesa e cujo interesse era o de uma sociedade harmônica e orgânica, não se 

sentiram inclinados a aceitar a nova configuração social ou a elaborar um tipo de 

conhecimento de acordo com ela. 

Por sua vez, as classes mercantis escocesas sentiram mais fortemente os 

fatos da divisão e do conflito social ao perceberem que a noção de solidariedade 

contribuiu para sua opressão. Neste caso, tais setores da sociedade puderam 

elaborar ou aderir a um tipo de conhecimento que enfatizava as diferenças reais 

entre os homens. Foi o que fizeram os escoceses reformistas ao assumirem 

posições frenológicas e ao efetuarem mudanças na doutrina visando sua 

utilização como ferramenta na luta de classes. 

Dessa forma, a existência de exceções como as apontadas indica que os 

modelos explicativos efetivamente utilizados por Forman, por Mackenzie e por 

Shapin para caracterizar a vinculação entre conhecimento e contexto social não 

pressupuseram a existência de leis com o caráter de generalidade absoluta, como 

propugnado pelo programa forte de Bloor. 

Tampouco, as condições iniciais (premissas menores) identificadas nos 

três estudos – os interesses dos frenologistas escoceses por reformas sociais, os 

interesses de Pearson na eugenia e os interesses dos cientistas alemães em se 

adaptarem ao ambiente hostil à “ciência causal” – podem ser concebidas 

isoladamente como suficientes para engendrar as novas posições teóricas, 

embora tenham sido efetivamente necessárias para garantir as mudanças dos 

conhecimentos. Caso não fossem as condições sociais identificadas, outras teriam 

que ser encontradas, capazes de compreender o impulso que levou os sujeitos a 

produzirem novos conhecimentos. 

A defesa da vinculação entre conhecimento e realidade social não pode ser 
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concebida como equivalente à defesa de ausência completa de objetividade, pois, 

isso seria equiparado, legitimamente, a uma perspectiva idealista, o que não é o 

caso da sociologia da ciência. O “coeficiente de Pearson” tinha sua validade 

atestada antes, embora isso não fosse suficiente para garantir sua validade no 

domínio das variáveis qualitativas. A nova teoria quântica foi proposta, também, 

como consequência da investigação dos problemas sobre a natureza 

“esquizofrênica” da luz. E a alteração na doutrina frenológica pelos escoceses 

conservou algo da formulação anterior. 

Os pressupostos teóricos e técnicos existentes em cada caso também 

concorreram para as mudanças dos conhecimentos investigados. Contudo, 

embora pressupostos teóricos e técnicos tenham sua função na escolha de teorias 

pelos cientistas, a determinação que esses pressupostos exercem não pode ser 

entendida como um processo mecânico ou autossuficiente. Para os cientistas as 

situações apresentam-se sempre como passíveis de escolha, não como 

rigidamente determinadas. Nessas situações, as decisões dos cientistas são 

determinadas também por pressupostos distintos daqueles meramente teóricos 

e técnicos. 

Entendemos ser a dinâmica e a natureza desse processo o que o filósofo da 

ciência Thomas Kuhn pretende destacar e valorizar quando assevera que os 

cientistas não pautam suas escolhas teóricas apenas pelos critérios racionais 

canônicos, pois: 

 
Talvez interpretem a simplicidade de maneira diferente ou tenham 
convicções diferentes sobre o âmbito de campos em que o critério de 
consistência se deva aplicar. Ou talvez concordem sobre estas matérias, mas 
difiram quanto aos pesos relativos a ser acordados a estes ou a outros 
critérios, quando vários deles se desenvolvem em conjunto (KUHN, s/d, p. 
388). 
When scientists must choose between competing theories, two men fully 
committed to the same list of criteria for choice may nevertheless reach 
different conclusions. Perhaps they interpret simplicity differently or have 
different convictions about the range of fields within which the consistency 
criterion must be met. Or perhaps they agree about these matters but differ 
about the relative weights to be accorded to these or to other criteria when 
several are deployed together (KUHN, 1977, p. 324). 

 

Ora, como nenhuma escolha ocorre no vácuo, o terreno da decisão é, 

também, o terreno dos valores, dos interesses, das pressuposições de natureza 
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social.138 Quando cientistas pautam suas escolhas e formulações por interesses, 

mesmo que sejam interesses cognitivos, como é o caso de Pearson, no estudo de 

Mackenzie, as suas escolhas são, também, fenômenos sociológicos. Os interesses 

de Pearson e os outros acima identificados poderiam ter determinado a 

formulação de outros conhecimentos que não os apontados. Contudo, o fato 

fundamental é que esses outros possíveis conhecimentos também seriam 

determinados por fatores sociais. 

A necessidade dos interesses para a escolha e a formulação de teorias não 

é uma necessidade lógica, mas contingente. Por isso, os fatores sociais, embora 

não sejam, sozinhos, suficientes, são, contudo, determinantes na formatação das 

posições teóricas. Mas, essa determinação não pode ser subsumida ao caráter de 

leis absolutas que devem servir de premissas nas explicações determinísticas.  

Por último, nos reportamos à caracterização que os próprios autores 

fizeram da explicação que eles elaboraram nos seus estudos. Ao contrário de 

Shapin, Mackenzie e Forman são explícitos em relação à natureza dos raciocínios 

que utilizaram. Escreve Mackenzie, em seu estudo: 

 
O estágio final da análise é necessariamente ‘experimental’ (tentative). Nesta 
seção examinarei os interesses sociais subjacentes à eugenia na Inglaterra, a 
fim de sugerir que os interesses sociais oriundos da mudança da estrutura 
social naquele país sejam um possível fundamento para a controvérsia. A 
eugenia será analisada como uma ideologia que expressa os interesses de um 
segmento particular da sociedade britânica e não aqueles de outros 
segmentos. Ao argumentar assim, eu não estou fazendo qualquer defesa de 
uma explicação causal para as crenças de indivíduos particulares. (...) Assim, 
ao examinar possíveis conexões entre as pesquisas relevantes em eugenia e 
interesses sociais, não estou certamente postulando que esses interesses são 
necessários e suficientes para explicar o trabalho científico e crenças de 
indivíduos particulares. Pearson, Yule e outros estatísticos discutidos aqui 
foram indivíduos que frequentemente seguiram trajetórias profissionais 

                                                           
138 Para ilustrar, recorremos, novamente, ao testemunho de Kuhn para alusão ao tipo de critério 

presente na escolha entre teorias pelos cientistas: a) experiência anterior do indivíduo como 

cientista: “em que parte do campo trabalhava ele quando se confrontou com a necessidade de 

escolher? Por quanto tempo trabalhou nele; qual foi o êxito; e quanto do seu trabalho dependeu 

de conceitos e técnicas impugnados pela nova teoria?” (A Tensão Essencial, p. 388); b) diferenças 

relativas à personalidade: “alguns cientistas põem mais ênfase do que outros na originalidade e 

têm mais vontade, portanto, em tomar riscos; alguns cientistas preferem teorias compreensivas, 

unificadas, para soluções de problemas exatos e pormenorizados, de alcance aparentemente mais 

restrito” (Ibidem, pp. 388-389); c) expectativas profissionais: “um cientista, ao escolher entre 

duas teorias, sabe habitualmente que a sua decisão terá uma relação com a sequência da sua 

carreira de investigação. Naturalmente, está especialmente atraído por uma teoria que promete 

os êxitos concretos pelos quais os cientistas são em geral recompensados” (Ibidem, p. 385). 
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complexas e desenvolveram frequentemente compromissos idiossincrásicos. 
Contudo, suas escolhas de crença e afiliação não foram tomadas em um 
vácuo, mas em uma dada situação histórica e social. Estudar esta situação 
pode iluminar satisfatoriamente suas escolhas, mesmo que esse estudo não 
proporcione uma consideração causal delas (MACKENZIE, 1978, p. 66). 

 

Quanto a Forman, ao longo da narrativa, ele usa termos como 

acomodação, adaptação, tendência, de modo a se tornar congruente, tendência 

para acomodação, suspeito fortemente, estou convencido, etc., que revelam certa 

prudência quanto ao caráter do nexo entre saber e fatores sociais. E na conclusão 

do estudo ele confessa: 

 
Esse modelo proporciona uma estrutura geral que parece funcionar 
especialmente bem em certos casos extremos. Mas, para dar conta de sua 
aplicabilidade especial a alguns físicos e sua inaplicabilidade a outros, é 
necessário invocar exatamente aqueles fatores que foram excluídos do 
modelo: personalidade individual e biografia intelectual. Desse modo, o 
mecanismo proposto para explicar o alistamento dos físicos e matemáticos 
alemães pelo Zeitgeist não é, claramente, suficiente (FORMAN, 1971, p. 114). 

 
 

A caracterização que os autores dos estudos de casos em sociologia da 

ciência neste artigo referidos fizeram da explicação que eles formularam aponta, 

portanto, para uma conclusão que corrobora a nossa: esses estudos não 

utilizaram explicação de tipo causal, como propugnado pelo programa forte de 

David Bloor. As generalizações pressupostas nos raciocínios desenvolvidos 

nesses estudos para explicar as mudanças teóricas não podem ser concebidas 

como absolutas, como leis causais em sentido estrito. Nem os fatores sociais 

condicionadores dos conhecimentos neles investigados podem ser concebidos 

como necessários e, ao mesmo tempo, suficientes para engendrar as mudanças 

apontadas, embora tenham determinado efetivamente essas mudanças. 

Entendemos que não se pode sequer cogitar serem as explicações 

elaboradas nos estudos de casos do tipo probabilístico, pois, neste caso, 

deveríamos ter considerações, por parte dos autores, a respeito das frequências 

dos casos de adesão às novas doutrinas. Efetivamente, os raciocínios expendidos 

por esses autores não recorreram a frequências para sustentar as conclusões dos 

seus estudos. 
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Por uma sociologia da ciência forte 

 

A nossa análise e discussão da adequabilidade do princípio de causalidade 

à investigação sociológica da ciência baseou-se em apenas três estudos de casos. 

Mesmo considerando-se que esses casos são apontados como exemplares pelos 

próprios teóricos do campo, não podemos asseverar que a conclusão aqui 

estabelecida possa ser estendida aos outros inúmeros estudos existentes.139 

Contudo, nos parece que a consequência mais importante de nossa análise 

é que devemos procurar um modelo de explicação para as ligações entre 

conhecimento e contexto social em sintonia com os princípios indutivistas 

próprios dessa perspectiva de investigação do conhecimento. Como 

consideramos os estudos empíricos adequados para a identificação de aspectos 

essenciais da ciência, devemos considerar sua inspeção apropriada também para 

identificação da natureza da vinculação visada pela sociologia da ciência. 

Assim, a despeito de não poder ser vista como definitiva essa conclusão 

reveste-se de importante referencial para futuras análises objetivando 

caracterizar a natureza da ligação entre conhecimento e contexto social. 

A crítica que desenvolvemos não implica no enfraquecimento da proposta 

de investigação sociológica do conhecimento científico. Mesmo não utilizando 

explicações causais, o que os estudos de casos indicam é que a mudança operada 

nos conhecimentos neles investigados ocorreu por motivos sociais. Quando 

afirmamos que há, nos três estudos de casos, algo no conteúdo do conhecimento 

científico neles investigado determinado por fatores sociais estamos, certamente, 

defendendo uma sociologia da ciência “forte”. No entanto, é contra o “programa 

forte” em sociologia da ciência, ou melhor, contra seu princípio de causalidade, 

que voltamos nossa crítica. 

Para entendermos que não há contradição em se fazer as duas afirmações 

basta pensar que a defesa de uma “sociologia da ciência forte” diz respeito à tese 

central da própria sociologia da ciência, ao passo que a defesa de um “programa 

forte para a sociologia da ciência” como o que foi proposto por David Bloor está 

direcionada ao procedimento metodológico a ser seguido nas investigações 

                                                           
139 Para uma noção da quantidade e da diversidade dos estudos de casos em sociologia da ciência 
confira o artigo de Steven Shapin “History of Science and Its Sociological Reconstructions”, no 
qual o autor relaciona, classificados por diversos assuntos, cerca de 150 desses estudos. 
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empíricas vinculando o advento de uma nova teoria científica e fatores sociais. 

Portanto, é o contrário, o que nossa conclusão indica é que se insistirmos no 

modelo determinista de explicação aí sim teremos dificuldades em afirmar a tese 

da sociologia da ciência.  

Por fim, ressaltamos que existe um modelo alternativo que pode contribuir 

para a solução do impasse a que pode levar o programa forte em sociologia da 

ciência. Esse modelo já tem história na filosofia da ciência e remete a todo o 

campo de reflexão da tradição hermenêutica. Contudo, não é aqui o lugar para 

delinear esse modelo nem desenvolver as razões de sua pertinência e de sua 

viabilidade nas investigações em sociologia da ciência. 
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