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APRESENTAÇÃO 

Tal como os números anteriores, o presente número é fruto da cola
boração de investigadores portugueses e estrangeiros, salientando-se o 
contributo de autores brasileiros. Também como é usual acolhe textos de 
mestrandos e doutorandos, procurando dar visibilidade ao trabalho que 
neste campo se tem desenvolvido no Departamento de Filosofía da FLUL. 
No entanto, os textos que constituem Philosophica 28 não se integram 
numa determinada temática, como ultimamente tem acontecido. Esten
dem-se ao longo da historia da filosofia, começando nos gregos e termi
nando com pensadores do nosso tempo. O primeiro artigo é de um cola
borador italiano, Enrico Berti; nele se confronta a ética dos antigos e a 
dos modernos, dando-se também relevo ao cristianismo e à ética contem
porânea. Ainda no terreno da filosofia antiga mas levando-nos para um 
outro tema, Antonio Pedro Mesquita debruça-se sobre a lógica aristotéli
ca, discutindo a tese da natureza primariamente intensional das proposi
ções silogísticas. 

A modernidade clássica aparece representada em quatro textos, dois 
dos quais dão um particular destaque a Espinosa: Maria da Graça Tendei-
ro trabalha o autor da Etica a partir de um tópico central do seu pensa
mento: o desejo. E Espinosa está ainda presente no ensaio que João Emi
liano Aquino lhe dedica, interpretando o filósofo judeu através do olhar 
crítico de Hegel, para quem os modos finitos espinosanos se aniquilariam 
na substância. O texto de Jefferson Aquino centra-se num problema 
recorrente na tradição filosófica ocidental - a relação entre o mal e a 
liberdade humana: a Teodiceia de Leibniz aparece como tentativa de 
resposta a filósofos seiscentistas que se interessaram por esta questão, 
nomeadamente Bayle, Espinosa e Hobbes. É ainda neste período que se 
situa o longo artigo de Daniel Omar Perez no qual se analisam quinze 
anos de reflexão kantiana sobre a historia, confrontan do-se vários textos do 
filósofo e discutindo-se a unidade do seu pensamento sobre este assunto. 

Nuno Castanheira apresenta-nos A Essência do Cristianismo de 
Ludwig Feuerbach como paradigma da reflexão sobre a génese da reli
giosidade humana, sustentando que a religião é o sentimento que liga o 
indivíduo à sua humanidade. E é ainda no século XIX que Ubirajara de 
Azevedo Marques situa o seu texto, confrontando Victor Cousin com 
Théodore Jouffroy e analisando as diferenças de ambos no que respeita 
ao papel da historia, da filosofia e da psicologia na esfera do ecletismo 
espiritualista. 



4 Apresentação 

A contemporaneidade é trabalhada em cinco artigos, muito diferen
tes entre si quer no estilo, quer nos temas, quer nos autores tratados. A 
percepção e a linguagem, enquanto formas fundamentais de simbolismo, 
são objecto da reflexão de Maria Teresa Teixeira que perspectiva estes 
temas através do olhar de Whitehead. José Arêdes interpela-nos sobre as 
relações entre poder e justiça, problematizando as propostas de Michel 
Foucault relativamente à construção da identidade do sujeito moderno. 
Flávio Beno Siebeneichler mostra-nos que o confronto entre as ideias de 
J. Habermas e de N. Luhman permite uma melhor compreensão das teses 
habermasianas. Teresa Marques interroga-se sobre a hipótese de o defla-
cionismo poder negar o princípio da bivalencia, e, argumentando, res
ponde negativamente a esta questão. Situando-se na filosofia da história, 
Amon Pinho confronta a perspectiva hermenêutica de Hans-Georg 
Gadamer e a concepção dialéctica de Walter Benjamin. 

A este conjunto de artigos acrescentam-se as habituais notas de leitu
ra bem como a apresentação de algumas dissertações de mestrado ulti
mamente defendidas na FLUL. Seguem-se informações sobre actividades 
académicas quer do Departamento quer do Centro de Filosofia. 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira 



ARTIGOS 

A ÉTICA DOS ANTIGOS 
E A ÉTICA DOS MODERNOS 

Enrico Berti 
Universidade de Pádua 

Introdução 

O objectivo desta exposição consiste em pôr em confronto a ética 
dos antigos e a ética dos modernos, ambas consideradas sob um aspecto 
particular, a saber, o da relação entre ética e inteligência. Com efeito, 
parece-me que uma das diferenças mais significativas entre a ética dos 
antigos e a dos modernos é precisamente a maneira diversa de conceber 
essa relação. A tal propósito, anexarei um apêndice dedicado à filosofia 
do século XX, quando a concepção moderna entra em crise. Na conclu
são, pretendo também dizer algo sobre a ética cristã que, não sendo pro
priamente uma ética filosófica, ocupa, por assim dizer, um lugar próprio 
no modo de conceber a relação entre ética e inteligência. 

A Concepção Antiga 

A expressão da ética antiga que mais nos impressiona pela sua radi
calidade em conceber a relação entre ética e inteligência é a de Sócrates, 
isto é, o chamado intelectualismo ético. Tal expressão resume-se na iden
tificação entre virtude, entendida como perfeição moral, e ciência, enten
dida como conhecimento do bem, e exprime-se na conhecida sentença 
segundo a qual "ninguém comete o mal voluntariamente". Quem quisesse 
reformulá-la em termos mais banais, poderia dizer que, com base nela, 
para se ser bom, isto é, moralmente perfeito, é necessário e ao mesmo 
tempo suficiente ser inteligente, de uma inteligência obviamente entendi
da não como uma habilidade psíquica para resolver os problemas ou para 
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6 Enrico Berti 

se adaptar às situações mais diversificadas, mas como capacidade de 
conhecer o bem. 

Esta concepção de ética foi eficazmente exposta por Platão no 
seguinte trecho do Protágoras, em que faz dizer a Sócrates que "a ciência 
é algo de belo, capaz de governar o homem e de um modo tal que, se 
alguém conhece os bens e os males, não pode ser dominado por mais 
nada, nem pode comportar-se senão como lhe dita a ciência, e o saber por 
si só basta para socorrer o homem". Aqui os termos "ciência" (episteme) 
e "saber" (phronesis) têm o mesmo significado e indicam o conhecimento 
do bem, a inteligência prática. Sócrates contrapõe a sua posição à opinião 
da maioria, segundo a qual os homens, "mesmo conhecendo o melhor e 
podendo-o seguir, não querem, mas agem de maneira completamente 
diferente... e fazem-no porque subjugados pelo prazer, pela dor, ou 
dominados por qualquer outra paixão". Segundo Sócrates, pelo contrário, 
"ninguém se inclina voluntariamente para algo que é, ou pensa ser, mal, 
porque é contrário à natureza humana procurar o que se pensa ser um mal 
em vez de um bem; e, quando se é obrigado a escolher entre dois males, 
ninguém preferirá o maior podendo escolher o menor". 

O intelectualismo radical de Sócrates não foi aceite plenamente nem 
sequer pelos seus discípulos mais directos, isto é, Platão e Aristóteles. 
Com efeito, Platão reconheceu que o saber, isto é, o conhecimento do 
bem (por ele indicada através do termo sophia e do termo phronesis) é a 
virtude suprema, mas, ao mesmo tempo, reconheceu também a existência 
de conflitos psíquicos por ele expressos mediante a doutrina das três 
almas, ou partes da alma - concupiscente, impulsiva e racional - , e, por 
conseguinte, também a existência da necessidade de outras virtudes, res
pectivamente a temperança, a coragem e a justiça, esta última entendida 
como síntese de todas as outras. Visto que a justiça ocorre quando cada 
parte da alma desempenha a função que lhe é própria e a função própria 
da razão é a de governar as outras partes da alma, pode dizer-se que para 
Platão a alma, e também a Cidade, é justa, ou seja, globalmente boa, 
quando todas as suas faculdades obedecem à razão e todas as categorias 
de cidadãos obedecem a governantes sábios. Para obter este resultado, 
não basta conhecer o bem, é necessário também orientar na sua direcção 
o impulso e reprimir a concupiscência. Talvez na alma do homem indivi
dual seja verdade o inverso: a repressão da concupiscência e a recta 
orientação do impulso são a condição para o conhecimento do bem, isto 
é, para o exercício do saber. Mas, na Cidade, a existência de governantes 
sábios, que conhecem o bem, é suficiente para fazer desempenhar às 
outras categorias de cidadãos, mediante ordens ou leis, as funções que 
lhes são próprias. 

A posição de Aristóteles é ainda mais complexa. Antes de mais, ele 
distingue as virtudes éticas das virtudes dianoéticas, mostrando assim 



A ética dos antigos e a ética dos modernos 7 

defender que a perfeição moral diz respeito, por um lado, à inteligência, 
e, por outro, ao carácter. Todavia, as virtudes éticas não se realizam sem a 
intervenção da inteligência, que calcula o justo meio entre vícios opostos; 
e, reciprocamente, as virtudes dianoéticas não se realizam sem que antes 
se tenham realizado as éticas, em particular a temperança. Pode, pois, 
dizer-se que, entre os dois tipos de virtude, se instaura uma espécie de 
círculo que não pode ser chamado virtuoso. Com efeito, segundo Aristó
teles, para se ser bom, isto é, moralmente perfeito, é necessário, por um 
lado, ter uma boa índole natural, ter recebido uma boa educação, estar 
habituado a obedecer a boas leis, ser, portanto, orientado a praticar o 
bem; mas tudo isto não é suficiente, porque é necessário ser também inte
ligente, ou seja, capaz de encontrar os meios mais aptos para realizar um 
fim bom. A virtude em que consiste esta capacidade, a phronesis ou 
sabedoria prática, que para Aristóteles é diferente da ciência (episteme), é 
um saber prático, capaz de orientar a praxis, e o tipo de raciocínio que ela 
põe em acto é o chamado silogismo prático: "se este fim é bom, e se esta 
acção permite realizá-lo, age desta maneira". 

Referindo-se em particular à posição de Sócrates, Aristóteles nota 
que a ciência tem por objecto o universal, isto é, o fim, enquanto que 
aquela que determina a acção não constitui a premissa maior do silogismo 
prático, que diz respeito ao fim, mas a premissa menor, ou última, que 
concerne sempre uma situação sensível, ou seja, particular. A phronesis 
ou sabedoria prática é pois a que sabe aplicar o conhecimento do univer
sal, do fim, à situação particular que é determinante para a acção. A tal 
propósito Aristóteles exprime-se da seguinte maneira no Livro V I I da 
Ética a Nicómaco: "Como a última premissa é uma opinião sobre o sen
sível e tem o domínio das acções, aquele que não se sabe controlar (akra-
tês), ou não a possui, ou possui-a de tal maneira que o possuí-la não é um 
saber mas um exprimir-se apenas por palavras, à maneira de um bêbedo 
que declama versos de Empédocles. Além disso, visto que o último termo 
não é universal, nem parece ser objecto de ciência da mesma forma que o 
universal, poder-se-ia também pensar que se poderia chegar à conclusão a 
que Sócrates tentava chegar: a falta de autocontrolo (akrasia) não se gera 
quando se possui aquilo que é considerado, em sentido próprio, ciência, 
mas quando se possui um conhecimento apenas sensorial". 

Note-se como esta ética vale sobretudo para os que têm uma respon
sabilidade qualquer, por exemplo, governo da Cidade ou da própria casa. 
Estes, com efeito, devem, acima de tudo, ser honestos (diríamos hoje 
assim), isto é, desejar não o benefício próprio, mas o bem da Cidade ou 
da família: todavia, não é suficiente serem honestos, devem também ser 
inteligentes, ou seja, devem saber o que fazer para realizar esse bem. E 
necessário não esquecer, enfim, que o exercício da inteligência prática, a 
phronesis, não é para Aristóteles o fim da vida moral, isto é, a perfeição 
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suprema, a virtude mais alta, em que consiste a felicidade. De facto, esta 
é a sophia, isto é, o saber, o exercício da inteligência direccionado uni
camente para o conhecimento, e o conhecimento das primeiras causas, 
praticado durante toda a vida, ou, pelos menos, durante o maior número 
de anos possível. Mas, por sua vez, a condição para realizar a sophia é a 
phronesis, que prescreve as acções a realizar e a evitar de modo a alcan
çar a sophia, 

A Concepção Moderna 

Tal como para os antigos nos referimos a algumas posições emble
máticas, assim também o faremos para os modernos. O primeiro filósofo 
moderno verdadeiramente original no que diz respeito à ética é Hume 
que, ao contrário dos antigos, não acredita na capacidade da razão para 
governar as paixões, mas, pelo contrário, proclama a impotência da razão 
e reconhece os sentimentos como únicas forças capazes de conduzir a 
acção. Estamos nos antípodas, portanto, do intelectualismo ético de 
Sócrates. A inteligência é completamente excluída da esfera da ética: para 
se ser bom, isto é, moralmente perfeito, de nada serve ser inteligente, mas 
é preciso, ao invés, ter bons sentimentos, isto é, experimentar um senti
mento de repugnância em relação às acções más e um sentimento de 
aprovação em relação às acções boas. Hume passou depois à história, por 
acção dos filósofos analíticos de Novecentos, como o inventor da "lei de 
Hume", segundo a qual, do simples conhecimento ou descrição não se 
pode deduzir nenhuma acção ou prescrição. Na verdade, o filósofo esco
cês, notando que de premissas formuladas com o verbo "ser" não se pode 
deduzir uma conclusão em que apareça o verbo "dever", não fez mais do 
que recordar uma regra da lógica aristotélica, segundo a qual a dedução 
não consente passagens de um género de proposições a outro (metabasis 
eis alio genos). 

Vale a pena, talvez, reproduzir a passagem exacta do Tratado sobre 
a Natureza Humana, em que Hume faz esta observação: "Nos sistemas 
morais com que até hoje me defrontei, reparei sempre que o autor começa 
por raciocinar de maneira habitual, afirmando a existência de Deus ou 
fazendo observações sobre as coisas humanas; depois, de repente, descu
bro com surpresa que no lugar das habituais cópulas 'é ' e 'não é' só 
encontro proposições que estão ligadas por um 'deve' ou um 'não deve'; 
trata-se de uma mudança imperceptível, mas que tem, no entanto, a maior 
importância. Com efeito, dado que estes 'deve' ou 'não deve' exprimem 
uma nova relação ou uma nova afirmação, é necessário que sejam obser
vados e explicados e que, ao mesmo tempo, se dê uma razão ao que pare
ce absolutamente inconcebível, ou seja, que esta nova relação possa cons-
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tituir uma dedução de outras relações completamente diferentes da pri
meira". 

Kant, tal como na filosofía teorética, também na filosofía moral ten
tou, em parte, remediar o sensismo de Hume, afirmando que a fonte da 
moralidade não é o sentimento, mas a razão, ou seja, a razão prática. 
Todavia, ele concebeu-a exclusivamente como lei moral, como imperati
vo, embora universal e necessário, excluindo dela toda a capacidade cog
nitiva. Por consequência, excluiu a existência de um bem objectivo a 
conhecer e a realizar por meio da acção, afirmando que o único verdadei
ro bem, do ponto de vista moral (das Gute), é a vontade boa. Isto signifi
ca que, para se ser bom, isto é, moralmente perfeito, é necessário e tam
bém suficiente possuir uma vontade boa, ou seja, uma boa intenção. 
Dessa forma, Kant tornou-se no pai daquilo a que Weber chamaria mais 
tarde a "ética da convicção", contraposta à "ética da responsabilidade". É 
verdade que a frase frequentemente atribuída a Kant, dum fiat iustitia, 
pereat mundus, ocorre nas suas obras uma só vez (na Paz Perpétua) e não 
sem reservas. Todavia, é claro que, ao delinear a sua ética, Kant não 
parece preocupar-se com as consequências das acções, nem parece pensar 
prevalentemente como devem agir os que têm a responsabilidade de tute
lar não só o bem-estar, mas também os direitos dos outros, como, por 
exemplo, os homens de governo. 

Isto reflecte-se na desvalorização que Kant faz da virtude da sabedo
ria (Klugheit), por ele considerada uma capacidade não ético-prática, isto 
é, dotada de valor moral, mas apenas técnico-prática, logo irrelevante do 
ponto de vista moral. Dessa forma, Kant realmente reduz a phronesis de 
Aristóteles, geralmente traduzida em latim por prudentia, a simples habi
lidade ou inteligência prática, entendida como habilidade para realizar um 
qualquer fim, mesmo privado de valor moral. Tal é, com efeito, para 
Kant, a felicidade, que concebe exclusivamente como satisfação das 
inclinações. Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant 
escreve: "A habilidade na escolha dos meios para alcançar o máximo 
bem-estar próprio pode ser chamada sabedoria (Klugheit) strictu sensu. O 
imperativo que se refere à escolha dos meios para a própria felicidade, 
isto é, o preceito da sabedoria, é só hipotético, porque a acção é coman
dada não absolutamente, mas apenas como meio para uma diversa finali
dade". E em nota acrescenta: "A palavra 'sabedoria' é entendida em dois 
sentidos: como prudência pública ou como prudência privada. A primeira 
consiste na habilidade para uma pessoa influir sobre as outras de modo a 
usá-las tendo em vista os seus próprios fins. A segunda consiste em saber 
unificar todas estas finalidades tendo em vista uma vantagem duradoura". 

Para reequilibrar esta posição, que poderíamos descrever como niti
damente anti-intelectualista, permanecem todavia em Kant a máxima 
segundo a qual é necessário considerar a pessoa humana não só como 
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meio, mas sempre também como fim - o que implica a existência de um 
valor objectivo que a razão deve reconhecer (que, afinal, é o valor da 
razão mesma enquanto realidade numénica) - , e a concepção do "sumo 
bem" como unidade de felicidade e virtude. Enfim, não se deve esquecer 
a função atribuída por Kant à "faculdade do juízo" (Urtheilskraft) como 
capacidade para reconduzir, no juízo que reflecte, o particular ao univer
sal, mesmo que este seja um universal apenas procurado, faculdade que, 
sob um certo aspecto, recorda a phronesis de Aristóteles. 

A Filosofia do Século X X 

Extremou-se o anti-intelectualismo kantiano, ou melhor, o anti-
-intelectualismo de Hume, no início do século XX, com os Principia 
ethica de G. E. Moore, que acusou de "falácia naturalística" toda e qual
quer tentativa de fundar a ética no conhecimento. Convém notar, porém, 
que Moore tinha perante si a ética do positivismo (Spencer), que preten
dia deduzir a ética das ciências naturais. Porém, ao reagir contra esta 
posição, Moore caiu no intuicionismo, afirmando que o único conheci
mento possível do bem é uma intuição semelhante à que nós possuímos 
do "vermelho" ou do "amarelo". Mais "sobriamente", Max Weber limi
tou-se a afirmar o caracter "avalorativo" (Wertfrei) das ciências, incluin
do as ciências humanas, como a sociologia, de que ele era o verdadeiro 
criador. No século XX floresceram, todavia, especialmente no âmbito da 
filosofia analítica, as éticas emotivistas que recusavam toda e qualquer 
participação da inteligência no desenrolar da vida ética, elevando a cha
mada "lei de Hume" a dogma indiscutível e proclamando a "Grande 
Divisão" entre factos e valores. 

Quando o sistema de vida ocidental, isto é, europeu e norte-ameri
cano, fundado na racionalidade exclusivamente científica e na sua aplica
ção em escala industrial - tornada possível pela tecnologia - revelou os 
seus múltiplos aspectos irracionais - realçados pelas diversas formas de 
marxismo e depois pela sociologia crítica da Escola de Frankfurt - , veri
ficou-se a chamada crise das ciências sociais, ou seja, a constatação da 
incapacidade das ciências para orientar a praxis e, portanto, para resolver 
os problemas de sentido ("o que é justo?", "o que é lícito?"). A reacção à 
crise determinou o chamado renascimento (ou "reabilitação", segundo os 
seus difamadores) da filosofia prática, isto é, de uma forma de racionali
dade não científica, mas valorativa, e, mesmo assim, capaz de argumen
tar, de compreender, porventura também de conhecer. Não por acaso, 
esse renascimento dirigiu-se, por um lado, para Aristóteles, de quem 
valorizou sobretudo a phronesis (por exemplo, com Gadamer), e, por 
outro, para Kant, de quem valorizou principalmente o juízo que reflecte 
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(por exemplo, com Hannah Arendt). Por fim, foi posta em discussão, no 
âmbito da própria filosofia analítica, a separação entre factos e valores, 
mediante a observação de que a própria linguagem da vida quotidiana a 
recusa, por exemplo ao definir uma acção como "cruel" (cf. H. Putnam). 

Conclusão 

Em conclusão, parece-me poder observar que a diferença entre a 
concepção antiga e a moderna não é simplesmente uma diferença entre 
cognitivismo e não-cognitivismo em ética, mas é uma diferença entre a 
unidade de ética e inteligência, afirmada pela ética antiga, e separação de 
ética e inteligência, afirmada pela ética moderna. Essa diferença depende, 
talvez, do facto de que a ética dos antigos é prevalentemente uma ética da 
responsabilidade, isto é, a ética de um indivíduo não inteiramente autó
nomo, mas de algum modo ligado, para a plena realização de si, à socie
dade de que faz parte. Pelo contrário, a ética dos modernos é prevalente
mente uma ética da convicção, sucessiva à descoberta da autonomia 
moral do sujeito, própria da filosofia moderna, mas que talvez remonte ao 
cristianismo. Não há dúvida de que a ética dos modernos é mais indivi
dualista do que a dos antigos, pelo menos até ao momento em que toma 
consciência das possíveis consequências devastadoras da acção dos indi
víduos, devidas ao poder produzido pela tecnologia científica. Absoluta
mente diversa, de facto, é a situação na qual se encontrava um homem 
como Kant, atento como poucos aos progressos da ciência, mas necessa
riamente alheio às suas possíveis aplicações tecnológicas, e a situação em 
que nasceram, hoje, a bioética e a ética ambiental (para a ética económica 
o discurso é outro, porque ela já foi objecto de reflexão por parte dos 
moralistas ingleses do século XVIII) . 

Quanto ao carácter não-individualista da ética dos antigos, pelo 
menos dos mencionados atrás (deixamos de parte epicuristas e cépticos), 
é necessário, todavia, dissipar um equívoco gerado pelo chamado "comu
nitarismo", segundo o qual só seria possível uma ética no interior de uma 
comunidade e o modelo de tal ética seria constituído por um ethos antigo, 
entendido não apenas como carácter, mas também como costume, como 
um conjunto de leis e de instituições próprias de certa comunidade. Este 
equívoco baseia-se na confusão entre comunidade e sociedade, ou no 
privilegiar a comunidade em relação à sociedade (F. Tõnnies). A comu
nidade e a sociedade são, de facto, realidades diversas, porque a primeira 
funda-se num dado comum pré-existente (a nacionalidade, a língua, a 
cultura, a história, etc.) e é portanto independente da vontade dos seus 
membros, enquanto que a segunda se funda num fim comum que deve ser 
realizado por meio da vontade e da inteligência deles (J. Maritain). Nas 
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comunidades, a inteligencia não tem nenhum papel, enquanto que, na 
sociedade, a inteligencia (isto é, o conhecimento do fim comum) e a livre 
escolha de colaborar na sua realização têm um um papel fundamental. 

A polis grega, apesar de quanto amiúde se afirma, não era uma 
comunidade (embora o único termo que os gregos possuíssem para a 
indicar fosse koinonia), mas uma sociedade, porque compreendia os que 
tinham livremente escolhido colaborar na realização do bem comum (os 
"livres e iguais"). O mesmo discurso é válido, de alguma forma, para a 
família, que deriva igualmente de uma livre escolha. Na Antiguidade, isto 
não implicava necessariamente o contratualismo, muito embora professa
do por alguns sofistas e pelos epicuristas, porque, mesmo na concepção 
platónico-aristotélica - segundo a qual a polis é uma realidade "natural" - , 
a natureza não é concebida como um estado originário, isto é, primitivo, 
logo pré-político, mas como a plena realização das capacidades do 
homem, portanto como fim, como completamento (telos), que requer 
precisamente a inteligência. Por isso, a ética dos antigos, apesar de total
mente inserida no horizonte da polis e da família, é uma ética da inteli
gência, não só dos costumes. 

A ética dos modernos, pelo contrário, mesmo afirmando a autonomia 
do sujeito, não é uma ética da inteligência, ainda que a filosofia política 
moderna seja prevalentemente contratualista, ou seja, preveja a livre par
ticipação dos indivíduos na criação do Estado. Isto deve-se ao facto de, 
para os modernos, a ética se colocar completamente fora da esfera políti
ca, ou seja, deixar o uso da inteligência à política (aliás, não uma inteli
gência dirigida para o bem comum, mas, na melhor das hipóteses, para a 
sobrevivência, a paz, e na pior, para a conquista do poder), renunciando 
completamente a servir-se dela. O Estado, por conseguinte, torna-se por 
definição "amoral", desinteressado da ética (hoje diz-se "laico", equivo
cando completamente o significado deste termo), e a ética, uma ética 
privada de inteligência, afadiga-se terrivelmente para colaborar com a 
política. Esta situação, obviamente, vem mudando nas últimas décadas, 
pelas razões acima mencionadas. 

Chegados a este ponto, é legítimo interrogarmo-nos sobre a posição 
que ocupa, neste quadro, a ética cristã, não porque ela seja uma ética 
filosófica (não o é, pelo que também não é propriamente uma ética), mas 
porque constitui um constante termo de confronto, ou de referência, na 
chamada sociedade ocidental, influenciada principalmente pelo cristia
nismo. A ética cristã parece, à primeira vista, ser uma ética da convicção, 
que valoriza sobretudo a consciência, isto é, a interioridade, a intenção. 
Sob este aspecto, não parece ser praticável, senão a nível privado, por 
quem possui a responsabilidade de defender os direitos dos outros, por 
exemplo, pelos homens de governo. Como poderia, com efeito, um 
governante pôr em prática, enquanto representante de uma sociedade 



A ética dos antigos e a ética dos modernos 13 

política, preceitos evangélicos como o de oferecer a outra face, ou o de 
ceder não só o manto mas também a túnica, ou o de não se preocupar 
com o que se comerá ou se vestirá, imitando os pássaros do céu e as flo
res do campo? É nisto, de resto, que reside uma das dificuldades do paci
fismo radical de inspiração evangélica. 

A primeira vista, portanto, a inteligencia não parece desempenhar 
qualquer papel na ética cristã. Muitos autores acreditaram mesmo que se 
poderia usar como símbolo dessa ética o "idiota" (Dostoievski) e outros 
interpretavam os "pobres de espirito" do discurso da montanha como 
sendo os ingénuos ou ignorantes. No Novo Testamento, não faltam pala
vras, se não de desprezo, pelo menos de relativização do saber antigo: 
não só São Paulo invectiva a "sabedoria do mundo" que "os Gregos pro
curam" (hoi Rellenes zetousin) e que, para os cristãos, é, pelo contrário, 
loucura, mas também Jesus agradece ao Pai ter revelado a verdade aos 
pequenos e não aos sábios. Isto para não falar do anti-intelectualismo 
espalhado na história do cristianismo, quer ao nível da história da filosofia, 
quer da história da cultura em geral, começando por Tertuliano e chegando 
ao autor da afirmação "a única verdade é amar-se" (R. Follerau). 

Contudo, Jesus recomenda que sejamos não só "simples como pom
bas", mas também "prudentes como serpentes", e São Paulo, embora por 
mor da evangelização, cita poetas e filósofos gregos para mostrar que o 
Deus por ele anunciado é o mesmo do qual eles haviam falado. Filósofos 
cristãos com o peso de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino não 
hesitaram em identificar a contemplação de Deus com o verdadeiro saber, 
que é um acto de inteligência, além de amor, e todos os que pregam o 
dever, para os cristãos, de ajudar os outros, isto é, de fazer o bem dos 
outros, reconhecem que, para fazer o bem, é necessário primeiro conhecê¬
-lo, ou seja, é preciso saber o que fazer. Penso que, hoje, a Igreja Católica 
é a primeira a reconhecer que, para realizar o "bem comum", fundamento 
e princípio de toda a sua doutrina social, não basta a boa vontade, mas é 
necessária também a prudência, a competência, a inteligência. A chamada 
"doutrina social da Igreja" é, de facto, um dos raros exemplos ainda hoje 
reconhecidos como concepção não-individualista da ética, portanto, de 
uma ética da responsabilidade. 

No entanto, qualquer que seja o lugar a conferir à ética cristã no 
panorama do debate filosófico contemporâneo, permanece o facto de que 
este último redescobriu a estreita conexão estabelecida pelos antigos entre 
ética e inteligência. São emblemáticas, a tal propósito, as páginas de Ver
dade e Método em que Gadamer propõe de novo, como modelo da filoso
fia hermenêutica, a filosofia prática de Aristóteles e, em particular, a con
cepção aristotélica da inteligência prática, isto é, da phronesis. "Neste 
ponto da nossa investigação", escreve Gadamer, "introduz-se um grupo 
de problemas em que por mais de uma vez tocámos. Se o problema her-



14 Enrico Berti 

menêutico se resume já, de algum modo, no facto de o dado histórico 
transmitido dever ser compreendido como sempre idêntico, mesmo que 
sempre de maneira diferente, aqui trata-se, do ponto de vista lógico, da 
questão da relação entre universal e particular. A compreensão é então 
um caso particular da aplicação de algo universal a uma situação concreta 
e determinada. Assim, para nós, adquire um significado especial a ética 
aristotélica [em itálico no texto] de que já falámos nas considerações 
introdutórias sobre a teoria das ciências do espírito. É claro que em Aris
tóteles não se trata do problema hermenêutico e menos ainda da sua 
dimensão histórica, mas sim da exacta valorização do papel que a razão 
desempenha no agir ético. Mas o que nos interessa é que aqui se trata de 
uma razão e de um saber que não estão separados de um ser transforma
do, mas são determinados por este ser e determinantes para ele". E mais 
adiante: "Que este não seja o saber da ciência é claro. Neste sentido, a 
distinção de Aristóteles entre o saber moral da phronesis e o saber técnico 
da episteme é clara, sobretudo se se tiver presente que para os Gregos a 
ciência é pensada com base no modelo da matemática, isto é, de um saber 
do imutável, um saber que se funda em demonstrações". 

Tradução de Maria da Graça Gomes de Pina 

ABSTRACT: 

The aim of this essay is to critically compare ancient ethics with modern 
ethics, considering them both under one particular aspect, namely, the relationship 
between ethics and intelligence. In fact, one of the most significant differences 
between ancient and modern ethics is precisely the divergence in how this 
relationship is conceived. With this in mind, an appendix is added, dedicated to the 
philosophy of the 20 th century, the time when the modern conception reaches a 
crisis point. In the conclusion, I also intend to speak about Christian ethics, which, 
while not exactly a philosophical ethic, occupies its own peculiar place, so to 
speak, in the way the relationship between ethics and intelligence is conceived. 
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1. 

O presente ensaio procura esclarecer e sustentar a seguinte hipótese: 
no contexto da lógica aristotélica, as proposições construidas a partir das 
quatro formas da silogística assertórica (AaB, AeB, AiB, AoB)l afirmam 
relações entre universais. Esta tese pode também ser expressa dizendo que 
as proposições silogísticas têm uma natureza primariamente intensional. 

E necessário, no entanto, determinar com precisão o que se entende 
por 'intensional' neste contexto, uma vez que o uso actual do conceito em 
lógica e filosofia da lógica tem um sentido diferente daquele que é perti
nente na caracterização das formas proposicionais da silogística aristotélica. 

No contexto da lógica moderna, é possível atribuir um sentido bem 
definido às expressões 'intensional' e 'extensional'. 

Assim, de um modo sumário, pode dizer-se que um determinado 
contexto linguístico é extensional se as condições de verdade das frases 
nele construídas são dadas exclusivamente pela extensão dos respectivos 
termos (constantes ou variáveis) e, em particular, não dependem do signi
ficado das expressões que ocorrem nessas frases, entendido como algo 
distinto da, e irredutível à, sua referência. E a sua extensionalidade pode 
ser avaliada através de determinados critérios, nomeadamente a substitu-
tividade e a 'quantificação para dentro': se as expressões que ocorrem 
numa dada frase dessa linguagem podem ser livremente substituídas sal
va veritate por outras que lhe sejam co-referenciais (isto é, se o princípio 
'VF [(x = y) —> (Fx <-> Fy)]' é válido nessa linguagem e portanto a iden
tidade de extensão é suficiente para autorizar semelhante substituição), a 
linguagem é extensional; e é do mesmo modo extensional se, para con-

1 Utilizamos para lais proposições a designação 'proposições silogísticas' de preferência à 
designação 'proposições categóricas', a qual tem maior extensão, uma vez que abrange 
lambem proposições não-quan ti ficadas (singulares e indefinidas). 

Philosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 15-32 
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textos sem termos singulares, qualquer variável que ocorra numa frase 
desse contexto puder ser ligada por um quantificador existencial.2 

Quando, pelo contrário, uma linguagem resiste aos critérios de subs-
titutividade e de quantificação para dentro (isto é, quando a intensão, e 
não apenas a extensão, é requerida para autorizar a substituição de 
expressões de uma frase dessa linguagem, ou nela não ocorrem variáveis 
de quantificação), estamos perante uma linguagem intensionai. 

Exemplos-padrão de contextos linguísticos intensionais são a cita
ção, as atitudes proposicionais ('a acredita que P\ 'a deseja que P\ etc.) 
e a modalidade.3 

Todavia, quando passamos para a lógica aristotélica, a distinção 
entre 'intensionai' e 'extensional' descrita nestes termos, sem perder o 
sentido, torna-se pobre para representar uma outra distinção anterior entre 
duas esferas que admitiriam igualmente bem aquelas designações, mas 
que apelam para um plano de compreensão mais fundamental. 

E que, na verdade, todas as frases formuladas numa linguagem arre
gimentada pela lógica elementar clássica (acrescentada dos desenvolvi
mentos modais) seriam já extensionais num sentido aristotélico. 

Um exemplo muito simples permite tirar isto a claro. Do ponto de 
vista da primeira distinção, uma frase do tipo l3x DFx' é intensionai, uma 
vez que 'x' não se comporta na frase como uma variável de quantifica
ção. E fácil comprová-lo, interpretando a frase mediante um dicionário 
apropriado. Suponhamos que lemos o predicado Fx como 'x é marido de 
Xantipa', sendo o domínio de 'x' o conjunto dos cidadãos atenienses do 
século V a.C. A história ensina-nos que a frase '3x Fx' é então verdadeira 
para um único valor de ' x \ aquele em que x = Sócrates. E podemos afir
má-lo recorrendo ao testemunho da história, porque a frase '3x Fx' é 
extensional, de tal modo que as suas condições de verdade são dadas pela 
simples referência dos termos. Mas para que valores de 'x' será verdadei
ra a frase '3xDFx'? Dentro da mesma interpretação, sabemos, por ins
pecção dos objectos do domínio, que Sócrates foi marido de Xantipa; mas 
podemos nós saber, apenas por inspecção dos objectos do domínio, que 
Sócrates foi necessariamente marido de Xantipa? Eis por que, nos termos 

2 Este segundo critério foi introduzido por Quine nos textos que estiveram na base de 
'Reference and Modality', para alargar a regra da extensionalidade a contextos em que 
todos os termos singulares foram eliminados. Mas o critério é controverso: cf. Church, 
'A Review on Quine', p. 46, e muito especialmente no que toca à modalidade, desde 
logo Carnap, Meaning and Necessity, § 44. A exposição canónica da perspectiva quinia-
na sobre esta questão encontra-se no ensaio 'Three Grades of Modal Involvement'. 

3 Embora, como se saiba, os desenvolvimentos introduzidos em lógica modal quantificada 
pela semântica dos mundos possíveis permitam um tratamento extensional das fórmulas 
modais quantificadas. 
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indicados, a frase 'Existe pelo menos um x, tal que necessariamente x é 
casado com Xantipa' é intensional. 

Contudo, ainda assim, e sem pôr em causa a distinção entre 'inten
sional' e 'extensional' formulada nestes termos, uma frase de qualquer 
destes dois tipos (extensional e intensional) seria, de um ponto de vista 
aristotélico, extensional num outro sentido da expressão. 

Porquê? 
Porque é ainda de objectos, e não de conceitos, que a frase ultima

mente fala, mesmo quando, como frequentemente sucede nos contextos 
intensionais, um certo conceito tem de ser assumido na determinação 
desses objectos. 

Ora, de um ponto de vista aristotélico, uma proposição genuinamen
te intensional é aquela que não fala senão de conceitos e, portanto, ignora 
toda a referência a objectos.4 

Numa proposição intensional assim entendida, tal referência está, 
como é óbvio, tacitamente presente na simples ocorrência dos termos. 
Mas encontra-se neutralizada ou cancelada, porque é apenas o sentido 
desses termos, isto é, justamente o conceito, que intervém na proposição. 

Ao contrário, pela sua própria natureza, qualquer frase formulada 
numa linguagem arregimentada pela lógica elementar clássica, seja ela 
'extensional' ou 'intensional' nos termos da primeira distinção, encerra 
uma referência implícita a objectos, tão inerradicável quanto as variáveis 
o forem.5 

Com efeito, o que distingue uma tal linguagem é a existência na sua 
base de frases predicativas atómicas abertas (isto é, expressões predicati
vas seguidas de n variáveis livres), a partir das quais podem ser obtidas 
fórmulas complexas pela sua ligação através de operadores verofuncio-
nais e pela subordinação das variáveis que ocorrem nessas expressões ao 
âmbito de um quantificador. 

Ora as frases atómicas abertas da linguagem quantificada repousam 
em dois componentes básicos: os predicados (que expressam proprieda
des de objectos) e as variáveis (que indicam o lugar onde pode ser intro
duzido o nome de um objecto). 

Os predicados, numa linguagem quantificada, abrangem irrestrita
mente tudo o que pode ser satisfeito por um objecto e, portanto, cobrem 

4 Uma caracterização desenvolvida acerca do que se entende por 'conceito' estaria aqui 
fora de tom. Para o efeito, bastará dizer que, do ponto de vista deste trabalho, chamamos 
'conceito' ao sentido expresso pelos termos gerais, pelo que os conceitos não são classes 
de objectos, mas sim os critérios pelos quais cada classe é definida como tal. 

5 Retomamos nos próximos sete parágrafos uma passagem incluída num trabalho acadé
mico que aguarda publicação: O Indivíduo. Contributos para uma Definição do Concei
to, § 18. 
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todas as categorias de predicados que Aristóteles distinguiu, nomeada
mente a categoria de substancia. 

Assim, o que caracteriza neste ponto a diferença entre a lógica ele
mentar clássica e a lógica aristotélica é o total eclipse dos 'sujeitos' e, 
com ele, aparentemente, a impugnação de todo o sentido de reivindica
ções especificamente aristotélicas como a de que há coisas que são natu
ralmente sujeitos e outras que são naturalmente predicados, ou, de outro 
modo, que é legítimo traçar uma distinção ontológica entre sujeitos e seus 
predicados. 

Mas, de um ponto de vista aristotélico, o que esta diferença significa 
é, antes, que no plano de superfície se verificou uma restrição da lingua
gem aos predicados, sendo que, evidentemente, esses predicados têm de 
ser satisfeitos por certos objectos para que a referida linguagem não seja 
absolutamente vazia e todas as suas fórmulas trivialmente verdadeiras (as 
universais) ou trivialmente falsas (as existenciais). 

Sem dúvida que a distinção entre sujeito e predicado, à maneira aris
totélica, não tem qualquer lugar na lógica clássica. Sem dúvida que o 
privilégio da substância sobre as categorias segundas na ordem da predi
cação não tem qualquer estatuto na lógica clássica como tal. Mas o fun
damental é que a substituição do esquema sujeito/predicado por um 
esquema em que não há sujeitos e em que toda a linguagem é reduzida a 
operações sobre fórmulas predicativas, produzida pela lógica clássica, 
assume como sua condição sine qua non a existência de objectos que 
satisfaçam os predicados e que portanto constituam valores para as variá
veis que ocorrem nessas fórmulas. 

Em qualquer linguagem arregimentada pela lógica elementar clássi
ca, os objectos, e os objectos entendidos aristotélicamente como substân
cias ou indivíduos, estão, pois, sempre assumidos no próprio facto de 
haver predicação. Pois, se tal linguagem só é possível com base em frases 
predicativas, as quais supõem a existência de objectos que satisfaçam os 
predicados, então ela repousa em última instância na existência de algo 
que satisfaça os predicados, mas que não seja um predicado - e é isso 
justamente um indivíduo e um indivíduo entendido aristotélicamente 
como sujeito último. 

Todavia, a esta luz, nenhuma frase de tal linguagem será genuina
mente intensional, nos termos pertinentes.6 

6 É curioso observar que o fundador da lógica moderna segue a este respeito (como em 
tantos outros) uma intuição aristotélica, ao conceber expressamente as proposições uni
versais como proposições que não contêm qualquer referência, directa ou indirecta, a 
objectos, mas limitam-se a relacionar conceitos: cf. Grundlagen der Arithmetik, § 47, 
p. 60. O mesmo é reconhecido em determinado momento por Russell no que toca espe
cificamente à lógica e à matemática (que são para ele o mesmo): estas lidam 'exclusi
vely with the relations of universais' e estão 'really concerned only with universais' 
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Eis por que se torna necessário, como alertámos, traçar uma nova 
distinção entre 'intensional' e 'extensional' que permita acolher o sentido 
mais estrito que aquele termo obtém no contexto da lógica aristotélica. 

Assim, será conveniente utilizar a expressão 'conceptual' para as 
proposições genuinamente intensionais da lógica aristotélica, enquanto 
que as proposições intensionais e extensionais no sentido da primeira 
distinção (isto é, todas as que contenham uma referência, explícita ou 
implícita, a objectos) serão ambas abrangidas pela designação mais lata 
'proposições objectuais'. Por analogia, as proposições objectuais da lógi
ca aristotélica, isto é, aquelas que envolvem uma referência explícita a 
objectos na linguagem sujeito/predicado, podem chamar-se 'genuinamen
te extensionais'. 

Nestes novos termos, a nossa hipótese é a de que as formas proposi
cionais da silogística aristotélica introduzem proposições intensionais no 
segundo sentido ('conceptuais'), embora, derivativativamente, possam 
servir também para veicular proposições extensionais no segundo sentido 
('objectuais'), quer por tradução daquelas em linguagem objectual, quer 
por construção de proposições genuinamente extensionais (aquelas a que 
chamaremos proposições 'enumerativas') e estas possam, por sua vez, ser 
traduzidas por fórmulas extensionais no primeiro sentido (isto é, no senti
do da lógica elementar moderna). 

Fácil é perceber que, no contexto histórico-filosófico do sistema 
aristotélico, esta concepção repousa no esquema generativo. Mas seria 
ainda extemporâneo avançar neste sentido. 

De momento, importa, antes, frisar que a afirmação segundo a qual 
as formas proposicionais da silogística aristotélica são primariamente 
intensionais significa que as proposições que elas introduzem têm tipica
mente um sentido conceptual, na medida em que afirmam relações entre 
conceitos ou, nos termos do esquema generativo, relações entre 'univer
sais'. 

O objectivo da presente comunicação consiste em esclarecer e con
firmar esta hipótese, projecto que exige a resposta sucessiva às seguintes 
questões: 

1. a ) como interpretar a predicação presente em cada um dos tipos de 
proposição silogística; 

2. a ) se essa predicação é de facto uma relação entre universais no 
sentido indicado e, portanto, se isso faz das proposições que a 
expressam proposições conceptuais nesse sentido; 

(The Problems of Philosophy, pp. 103-104), sem dependerem de nenhum modo da 
extensão dos conceitos (cf. op. cit., pp. 103-108). 
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3. a ) em que medida é que as referidas formas proposicionais podem 
introduzir também proposições não-conceptuais; 

4. a ) em particular, se tais proposições são susceptíveis de uma leitura 
directamente extensional. 

Abordamos na ocasião os três primeiros problemas, deixando o 
quarto para posterior circunstância. 

2. 

Um primeiro ponto pode desde já ser dado por seguro: as proposi
ções construídas de acordo com as quatro formas proposicionais da silo
gística aristotélica envolvem exclusivamente termos universais, porque 
predicam universaíiter ou particulariter um predicado universal de um 
sujeito e só um sujeito que seja também universal pode ser predicado 
universaíiter ou particulariter. 

É possível (embora a questão mereça análise mais cuidada) que uma 
passagem dos Tópicos constitua justamente a explicitação deste princípio 
e não, como tem sido aventado, a invocação da tese dos Analíticos 
segundo a qual todo o silogismo tem de ter pelo menos uma premissa 
universal, ou mesmo, como sugere um tanto gratuitamente Robin Smith, 
a extrapolação dessa tese para a totalidade das deduções. 7 

A passagem é a seguinte:8 

Além disso devemos estar sempre atentos aos nossos argumentos para 
ver se eles estão apoiados em princípios gerais [et érrl K O L V W 

SiaXéyovTai]: é que todos os debates sobre questões particulares são 
susceptíveis de generalização [rrávTes yàp oi kv pépei Kai K C Í S Ó X O U 

8ietXeyu.évoL] e em toda a questão particular está presente uma 
demonstração universal [ K O I èVeoriv èv Tf j raTÒ pépos r\ T O Ü 

KaGóXou àTTÓ8eL^Lç], pelo simples facto de não ser possível racioci
nar sobre nada sem recorrer ao universal [Ôià rò pf| eivai 
cruXXoy[oao6aL u.u8èv dveu rãv KaOóXou]. 

Convergentemente, um trecho dos Primeiros Analíticos, cujo teor, 
sobre a quantidade das premissas, contrasta com a lição canónica do Da 
interpretação, tem sugerido a alguns autores o princípio implícito que 
aqui estamos a recuperar.9 

7 Topics, pp. 162-163. 
8 Top. V I I I 14, 164a7-11. É com prazer que cito pela primeira vez a partir da tradução 

portuguesa, preparada por Segurado e Campos para as Obras Completas de Aristóteles, 
ainda inédita, mas com saída prevista para o corrente ano. 

9 Veja-se, desde logo, Pácio I , 127, n. ad loc. 
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O texto segue assim:10  

A premissa é um enunciado afirmativo ou negativo de algo acerca de 
algO (TTpÓTCtCJlÇ [L€V OVV €0TL AOVO? KC(TCÍ(j)C!TLKÒÇ fj CtTTOd̂ CtTtKÒÇ 
TLVOÇ Kara T L V O Ç ) . Este [enunciado] pode ser ou universal, ou parti
cular, ou indefinido (ouros 5è f| KaQóXov f\ iv pépei f| dÔLoptoros). 
Chamo 'universal' ao que pertence a todo ou a nenhum (Xéyto ôè 
K Q 9 Ó A . O U pèv T O TTCtvTL r\ pinSeiA ÚTráTTxeiv); 'particular' ao que per
tence ou não pertence a algum ou o que não pertence a todo (év pépei 
ôè T O TLvl f| pè T I V L q \iT\ TTCtyTL ÚTTÓp)(£Li'); 'indefinido' ao que per
tence ou não pertence sem se dizer universalmente ou particularmente 
(àStópioTov Sè T O ÚTrápxeLV ãveu T O Ü KaOóXou f| K C I T Ò pepos), por 
exemplo, em 'os contrários são objecto da mesma ciência' ou em 'o 
prazer não é um bem'. 

Se se acompanhar agora a caracterização da quantidade proposicio
nal no capítulo 7 do De interpretatione, vê-se que, aí, Aristóteles distin
gue primeiro as proposições de sujeito universal e individual e depois 
aquelas que predicam o sujeito universal universalmente ou não univer
salmente, enquanto que, na nossa passagem, omite a referência à quanti
dade do sujeito e distribui imediatamente as proposições em universais, 
particulares e indefinidas.11 

O motivo da divergência prende-se, claramente, com o facto de o 
objecto da investigação que se inicia nos Analíticos, a ciência demonstra
tiva, não englobar jamais sujeitos individuais, mas apenas universais, o 
que corresponde justamente ao nosso ponto. 

Todavia, de que os termos das proposições construídas de acordo 
com as quatro formas proposicionais da silogística aristotélica são ocupa
dos exclusivamente por universais não decorre que elas afirmem (ou ape
nas afirmem) relações entre universais. 

Com efeito, a ocorrência de termos universais num dado contexto 
lógico ou linguístico é comummente sinal de que nele se introduzem 
generalidades, através das quais se referem objectos, não que o que neles 
é visado sejam universais qua tale. Ora, naquele caso, temos objectos 

1 0 APr. I I , 24al7-22. 
1 1 Uma segunda divergência menor é o facto de o De interpretatione referir apenas pro

posições universais (de universali universaliter) e indefinidas (de universali non uni¬
versaliter), enquanto o presente passo menciona expressamente também as proposições 
particulares; mas é fácil verificar que também naquele tratado ocorrem proposições de 
universali particulariter, embora sem vocabulário próprio, ora porque casualmente 
englobadas nas proposições de universali non universaliter, que então possuem uma 
extensão maior do que as indefinidas stricto (assim em 17M7-18), ora, mais comum
mente, porque surgem apenas pensadas como contraditórias das proposições universais 
(assim em 17b26-27). 
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considerados in genera e a proposição é ainda objectual; só no segundo a 
proposição é propriamente conceptual, porque o que nela se considera são 
os próprios géneros enquanto tais. 

Para avançar na direcção do esclarecimento e confirmação da nossa 
hipótese urge, pois, analisar que tipos de relações são afirmadas nas pro
posições silogísticas de Aristóteles. 

Tal o que nos convida a encetar o primeiro ponto do nosso progra
ma, procedendo a um levantamento dos tipos de predicação permitidas 
pelas quatro formas proposicionais da silogística aristotélica. 

E o que vamos passar a fazer, entrando, com vénia à paciencia do 
público, na secção mais árida e técnica do nosso estudo, que engloba 
quatro pontos: pressupostos; exposição; explicitação; e justificação. 

3. 

A predicação que está presente nas proposições de tipo A-E-I-0 
obedece cumulativamente aos seguintes princípios: 

(a) A predicação nesses quatro tipos proposicionais faz-se de acordo 
com o quadro dos predicáveis: definição, propriedade,12 género e 
acidente.13 

(b) A predicação do acidente segue os dois sentidos, inclusivo e 
exclusivo, que resultam da dupla definição de acidente nos 
Tópicos14 e do duplo uso que Aristóteles faz da noção no tratado, 
sentidos que distinguiremos aqui, respectivamente, por predica
ção inclusiva do acidente (é acidente o que simplesmente per
tence à coisa) e predicação exclusiva do acidente (é acidente o 
que pode pertencer e não pertencer a uma única e mesma coi
sa).15 

(c) No caso das proposições I e O, é necessário distinguir entre as 
proposições estritamente particulares (isto é, as proposições em 
que a universal de mesmo dictum não é verdadeira ou a verdade 
dessa universal não foi ainda assegurada) e as proposições 
subalternas (isto é, as proposições particulares cuja verdade 
depende unicamente da verdade da universal de mesmo dic
tum)}6 Por analogia com a noção de possibilidade, poder-se-ia 

1 2 A despeito da sua potencial ambiguidade, convertemo-nos aqui à tradução de L S L O Ç por 
"propriedade". 

1 3 Top. 14-8. 

MTop. 15, 102b4-14. 
1 5 Não confundir evidentemente estes dois sentidos com as duas definições de acidente 

nos Tópicos: só no segundo caso, não no primeiro, há sobreposição entre ambos. 
1 6 De notar que, embora a regra da subalternidade seja comummente reconhecida pela 
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talvez distinguir entre as proposições subalternas como unilate
ralmente particulares (assim definidas: AiB s def. —iAeB) e as 
proposições estritamente particulares como bilateralmente parti
culares (assim definidas: AiB = def. —íAeB a —AaB). De facto, 
a questão sobre se as proposições particulares devem ser enten
didas com o valor de 'alguns, mas não todos* (proposições estri
ta ou bilateralmente particulares, na nossa nomenclatura) ou com 
o de 'alguns, mas possivelmente todos' (proposições unilateral
mente particulares ou subalternas, na nossa nomenclatura) é uma 
polémica clássica, de que ainda nos chegam ecos nos estudos 
sobre lógica tradicional. Mas a convenção unanimemente adop
tada foi a de interpretar em todos os casos a quantidade das pro
posições particulares do segundo modo,17 o que não deixa de ser 
estranho, tendo em atenção a especificidade da silogística aristo
télica, que naturalmente suscita a hipótese de uma dupla inter
pretação. 

(d) A predicação nas proposições estritamente particulares faz-se 
pela predicação exclusiva do acidente (é acidente o que pode 
pertencer, mas pode não pertencer), enquanto que a das predica
ções subalternas faz-se pela predicação inclusiva do acidente (é 
acidente o que simplesmente pertence à coisa). 

Munidos destes esclarecimentos, podemos agora tipificar a predica
ção expressa por cada um dos tipos proposicionais. 

Assim, 
[I] na proposição AaB, o predicado é declarado como uma proprie

dade, ou um género, ou a definição do sujeito; 
[II] nas proposições AiB e AoB, entendidas como proposições estri

tamente particulares, o predicado é afirmado ou negado de 
modo exclusivo como um acidente do sujeito; 

tradição e pelo comentário moderno, Aristóteles não faz cm lado algum qualquer refe
rência a essa regra, tal como cm lado algum reconhece os modos ditos 'subalternos' ou 
'fracos', que a supõem. Para mais, tanto a exposição da conversão per accidens como a 
sua utilização no estabelecimento de Darapli e Feiapton não apelam para essa regra e 
muito provavelmente não a usam. Finalmente, é curioso que Aristóteles dedique um 
capítulo aos silogismos 'com várias conclusões' (APr. I I 1) c não inclua a subalternida
de como um outro processo de construir mais conclusões para silogismos de conclusão 
universal. Tudo isto sugere fortemente que a subalternidade nunca é pensada por Aris
tóteles como um esquema de inferência. 

1 7 Veja-se, a título de exemplo, três obras de escopo muito diferente como as dc Sidgwick 
(que é fundamentalmente um epítome dc lógica tradicional: cf. Elementary Logic, p. 9), 
Venn (que expõe um sistema de lógica formal de matriz booleana: cf. Symbolic Logic, 
p. 180) c Cohen-Nagel (que contém uma introdução à lógica tradicional concebida a 
partir da lógica moderna: cf. An Introduction ¡o Logic and Scientific Method, p. 35). 
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[III] nas proposições AiB eAoB, entendidas como proposições subal
ternas, o predicado é afirmado ou negado de modo inclusivo 
como um acidente do sujeito; 

[IV] em geral, nas proposições AiB e AoB, o predicado é declarado 
como um acidente do sujeito; 

[V] na proposição AeB, o predicado é declarado como não sendo 
nem a definição, nem um género, nem uma propriedade, nem 
um acidente do sujeito. 

Note-se que, para bloquear a objecção segundo a qual o raciocínio 
invoca matéria de facto para decidir questões de forma, a descrição pode 
ser invertida. Dir-se-á então, por exemplo, que os predicados que ocorrem 
nas formas AiB e AoB, enquanto acidentes do sujeito, são-no de modo 
inclusivo sempre que a proposição é subalterna e de modo exclusivo 
quando ela é estritamente particular. Neste caso, o ónus da decisão passa 
a repousar sobre a forma dos esquemas e não sobre o tipo de predicação 
específica que cada um deles pode suportar. 

Dito isto, passemos agora à explicação: 
[I] Na proposição AaB, o predicado é declarado como uma proprie

dade, ou um género, ou a definição do sujeito, porque dizer que todo o A 
é B significa declarar ou que A se contrapredica com B (como em 'Todo o 
homem é naturalmente capaz de falar'), ou que A está subsumido em B 
(como em 'Todo o homem é animal'), ou que A é idêntico a B (como em 
'Todo o homem é animal terrestre bípede'). 

[II] Nas proposições estritamente particulares AiB e AoB, o predica
do é declarado de modo exclusivo como um acidente do sujeito, porque 
dizer que algum A é B (mas não é necessariamente verdade que todo o A 
seja B), ou que algum A não é B (mas não é necessariamente verdade que 
nenhum A seja B), significa declarar que B pode ser ou não ser dito de A. 
Assim, afirmar Algum homem é feliz' ou 'Algum homem não é feliz' 
significa declarar que o predicado 'felicidade' pode ligar-se, como pode 
não se ligar, ao sujeito 'homem'. 

[III] Nas proposições subalternas AiB e AoB, o predicado é declarado 
de modo inclusivo como um acidente do sujeito, pelas seguintes razões: 
(a) afirmar que algum A é B (porque é verdade que todo o A é B) significa 
declarar que, se B é uma propriedade, ou um género, ou a definição de A, 
então B diz-se de A (assim, afirmar que algum homem é mortal significa 
declarar que o predicado 'mortal', porque é um género do sujeito 
'homem', é dito de 'homem'); (b) dizer que algum A não é B (porque é 
verdade que nenhum A é B) significa declarar que, se B não é a definição, 
nem um género, nem uma propriedade, nem um acidente de A, então B 
não se diz de A (assim, afirmar que algum homem não é alado significa 
declarar que o predicado 'alado', porque não é a definição, nem um géne-
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TO, nem uma propriedade, nem um acidente do sujeito 'homem', então 
também não se diz de todo de 'homem'). 

[IV] Em geral, nas proposições AiB e AoB, o predicado é declarado 
como um acidente do sujeito, porque, se a proposição for estritamente 
particular, o predicado é declarado de modo exclusivo como um acidente 
do sujeito e, se a proposição for subalterna, o predicado é declarado de 
modo inclusivo como um acidente do sujeito. 

[V] Na proposição AeB, o predicado é declarado como não sendo 
nem a definição, nem um género, nem uma propriedade, nem um aciden
te do sujeito, porque dizer que nenhum A é B significa declarar que A 
nem é idêntico a B, nem está subsumido em B, nem se contrapredica com 
B, nem B de nenhum modo pode ser dito de A. Assim, afirmar 'Nenhum 
homem é alado' significa declarar que o sujeito 'homem'1 nem é idêntico 
ao predicado 'alado', nem está subsumido nele, nem se contrapredica 
com ele, nem de nenhum modo o predicado 'alado' pode ser dito do 
sujeito 'homem'. 

As teses anteriores são respectivamente passíveis da seguinte justifi
cação: 

[I] Na proposição AaB, o predicado é declarado como uma proprie
dade, ou um género, ou a definição do sujeito, porque senão teria de ser 
declarado como um acidente. Ora, de que o predicado simplesmente se 
diga do sujeito {acidente inclusivo) não resulta que ele seja dito de todo o 
sujeito, isto é, universalmente; e, a fortiori, de que o predicado possa ser 
atribuído ou não ao sujeito {acidente exclusivo) resulta que ele não pode 
ser dito de todo o sujeito. Pelo contrário, se o predicado é declarado como 
convertível com o sujeito, ou como subordinante do sujeito, ou como 
idêntico ao sujeito, resulta que necessariamente seja dito de todo o sujei
to. Deste modo, uma predicação do acidente não garante a universalidade 
da proposição AaB; mas tanto a predicação de uma propriedade, como de 
um género, como de uma definição, exigem eo ipso que a predicação seja 
feita universalmente, isto é, sob a forma AaB. Ora, como os únicos predi
cáveis são estes, uma proposição AaB terá de introduzir a predicação de 
uma propriedade, ou de um género, ou da definição. 

[II] Pelos mesmos princípios da demonstração anterior, nas proposi
ções estritamente particulares AiB e AoB, o predicado tem de ser declara
do como um acidente, porque senão teria de ser predicado como uma 
propriedade, ou um género, ou a definição, as quais exigem eo ipso uni
versalidade. E tem de ser declarado de modo exclusivo como um aciden
te, pelos motivos que resultam da sua própria explicitação: afirmar que 
algum A é B, mas não é necessariamente verdade que todo o A seja B, 
significa declarar que B pode ser dito ou não ser dito de A (porque se 
significasse declarar que B tem de ser dito de A, seria necessariamente 
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verdadeiro que todo o A é B; e se significasse declarar que B tem de não 
ser dito A, seria necessariamente falso que todo o A é B)\ e afirmar que 
algum A não é fí, mas não é necessariamente verdade que nenhum A é B, 
significa declarar que B pode ser dito ou não ser dito de A (porque se 
significasse declarar que B tem de ser dito de A, seria necessariamente 
falso que nenhum A é B\ e se significasse declarar que B tem de não ser 
dito de A, seria necessariamente verdadeiro que nenhum A é B). 

[III] Nas proposições subalternas AiB e AoB, o predicado tem de ser 
declarado como um acidente pela razão apresentada em [II]; e tem de ser 
declarado de modo inclusivo como um acidente igualmente pelos motivos 
que resultam da sua explicitação: afirmar que algum A é B porque é ver
dade que todo o A é B significa declarar que o que é de facto uma pro
priedade, ou um género, ou a definição do sujeito é aqui apresentado como 
simplesmente sendo dito do sujeito (acidente inclusivo), logo não através 
de uma proposição universal, mas pela particular de mesmo dictum; do 
mesmo modo, afirmar que algum A não é B porque é verdade que nenhum 
A é B significa declarar que o que não é nem a definição, nem um género, 
nem uma propriedade, nem um acidente do sujeito é aqui apresentado pela 
reivindicação menor, isto é, como nem sequer sendo dito do sujeito (como 
nem sequer sendo um acidente inclusivo), e portanto não através da propo
sição universal, mas pela particular de mesmo dictum. 

[IV] Em geral, nas proposições AiB e AoB, o predicado é declarado 
como um acidente do sujeito, pela razão aduzida acima em I I . 

[V] Na proposição AeB, o predicado é declarado como não sendo 
nem a definição, nem um género, nem uma propriedade, nem um aciden
te do sujeito, por duas razões. Em primeiro lugar, porque declarar que 
nenhum A é B significa declarar que B não se diz de nenhum modo de A; 
ora acidente, propriedade, género e definição são os modos pelos quais 
um predicado pode ser dito de um sujeito; logo, se B não se diz de 
nenhum modo de A, não pode ser acidente, nem propriedade, nem género, 
nem definição de A. Em segundo lugar, e conversamente, porque aciden
te, propriedade, género e definição são os únicos predicáveis e portanto 
qualquer predicação deve ser feita de acordo com pelo menos um deles; 
ao declarar que nenhum A é B, a proposição está a excluir toda a predica
ção de A por B e portanto está também eo ipso a excluir que B seja um 
acidente, uma propriedade, um género ou a definição de A. 

4. 
Chegamos agora ao ponto decisivo: em todos estes casos, não só o 

sujeito e o predicado são termos universais, isto é, abreviaturas de genera
lidades, como a própria proposição expressa uma relação entre sujeito e 
predicado enquanto universais. 
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Como passamos a demonstrar: 
[I] Na proposição de forma AaB, a declaração de que o sujeito se 

contrapredica com o predicado, ou de que o sujeito está subsumido no 
predicado, ou de que o sujeito é idêntico ao predicado, significa que o 
conceito A é respectivamente convertível, subordinado ou idêntico ao 
conceito B. Assim, dizer, por exemplo, que todo o homem tem a capaci
dade natural de falar significa declarar que o conceito 'homem' se con
trapredica com o conceito 'falante'; dizer que todo o homem é animal 
significa declarar que o conceito 'homem' está subsumido no conceito 
'animal'; e dizer que todo o homem é animal terrestre bípede significa 
declarar que o conceito 'homem' é idêntico a (ou tem o mesmo sentido 
que) o conceito 'animal terrestre bípede'. 

[II] Nas proposições estritamente particulares AiB e AoB, a declara
ção de que o predicado pode ser dito ou não do sujeito significa que o 
conceito A pode ligar-se ao conceito B para construir uma proposição 
verdadeira, ou, de outro modo, que não é contraditório afirmar que A seja 
B. Assim, dizer que algum homem é feliz ou que algum homem não é 
feliz significa declarar que o conceito 'felicidade' é compatível com, ou 
não envolve contradição quando ligado a, o conceito 'homem'. 

[III] Nas proposições subalternas AiB e AoB, a declaração de que, se o 
predicado é (respectivamente, não é) uma propriedade, ou um género, ou a 
definição do sujeito, então diz-se (respectivamente, não se diz) do sujeito 
significa que o conceito B pode ligar-se (respectivamente, não pode) ao 
conceito A no sentido indicado. Assim, dizer que algum homem é animal 
significa declarar que o conceito 'animal', porque é um género do conceito 
'homem', pode ser-lhe atribuído; e dizer que algum homem não é alado 
significa declarar que o conceito 'alado', porque não é a definição, nem um 
género, nem uma propriedade, nem um acidente do conceito 'homem', não 
é (predicativamente) compatível com o conceito 'homem'. 

[IV] Em geral, nas proposições AiB e AoB, a declaração de que o 
predicado é um acidente (no sentido inclusivo ou exclusivo) do sujeito 
significa que o conceito B pode ligar-se, na acepção pertinente, ao con
ceito A. 

[V] Na proposição AeB, a declaração de que o sujeito não é idêntico 
ao predicado, nem está subsumido no predicado, nem se contrapredica 
com o predicado, nem o predicado de nenhum modo se diz do sujeito, 
significa declarar que o conceito A não é idêntico, nem está subsumido, 
nem se contrapredica com o conceito B, nem de nenhum modo o conceito 
B se pode ligar ao conceito A para formar uma afirmação verdadeira. 
Assim, dizer que nenhum homem é alado significa declarar que o concei
to 'alado' nem é idêntico ao conceito 'homem', nem o subordina, nem se 
contrapredica com ele, nem de nenhum modo pode formar com ele uma 
afirmação verdadeira. 
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5. 

Se nos distanciarmos agora um pouco da mecânica que temos adop
tado, torna-se claro que o paradigma das relações que procurámos acom
panhar e, simultaneamente, o motivo indutor de toda a teoria aristotélica a 
este respeito é o esquema generativo, entendido, naturalmente, ele pró
prio como envolvendo uma relação entre conceitos e não uma relação 
entre classes. Pois é isso que espécies e géneros são para Aristóteles: 
conceitos, isto é, o conteúdo expresso por termos gerais, qualquer que 
seja de resto a sua extensão, plural, singular, ou nula. 

Podemos vê-lo recorrendo, uma vez mais, aos quatro predicáveis. 
[I] O caso típico (se bem que não o único) 1 8 de AaB é a relação de 

subordinação generativa: AaB significa, neste caso, que a espécie A cai 
sob o género B, por exemplo, que a espécie 'homem' pertence ao género 
'animal'. 

[II] O caso típico de AiB é a relação de superordinação generativa: AiB 
significa, neste caso, que o género A engloba a espécie B, por exemplo, que 
o género 'animal' subsume a espécie 'homem'.19 Sem surpresa, a subalter
nidade e a relação acidental não se encontram sob este caso típico. 

[III] O caso típico de AoB é o da negação da subordinação generati
va: AoB significa, neste caso, que A não é uma espécie de B. 

[IV] O caso típico de AeB é o da negação da subordinação e da supe
rordinação generativa: AeB significa, neste caso, que nem A é uma espé
cie de B, nem B é uma espécie de A. 

E 'caso típico' significa aqui: aquilo por causa do qual o próprio 
esquema foi concebido. 

Afirmar, pois, que as proposições silogísticas afirmam relações entre 
universais, ou têm uma natureza primariamente intensional, significa ago-

1 8 As propriedades também se dizem universalmente do sujeito. 
1 9 Por extensão, expressa também o princípio que Aristóteles estipula em Top. II 4, 

11 la25-29, e, com a emenda de Boécio dc Sídon, em Caí. 3, 1 b! 6-24: tudo o que per
tence a uma especie pertence também {por acidente) ao seu género subordinante. Note¬
-se que esta princípio está presente nos silogismos em Darapti. Tome-se, por exemplo: 
'Todo o homem c capaz de rir. Todo o homem é animal. Logo, algum animal é capaz 
de rir'. Entendendo cada uma das proposições como uma relação entre conceitos e o 
silogismo como uma relação entre proposições neste sentido, percebe-se bem que o 
esquema em Darapti corresponde à aplicação de um princípio fundamenta] do esquema 
generativo de Aristóteles (o princípio referido) e que, por esse motivo, tal esquema dc 
modo algum envolve implicação existencial. O que ocorre no silogismo utilizado como 
exemplo não é que se conclua que, se todos os homens são capazes de rir e todos os 
homens são animais, então existem certos animais capazes dc rir (o que pressuporia 
que existem homens), mas sim que, se 'homem' é uma espécie do género 'animal' 
(premissa menor) e essa espécie possui determinada propriedade (premissa maior), 
então o género possui também (por acidente) tal propriedade (conclusão em AiB), que é 
justamente o que o princípio estipula. 
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ra: as formas proposicionais da silogística aristotélica foram concebidas 
para servir o esquema generativo, tal como, em geral, a lógica formal de 
Aristóteles para servir a construção de uma teoria da ciência demonstrativa. 

6. 

Para finalizar, resta-nos sugerir algumas pistas a respeito da terceira 
questão colocada no início: em que medida é que as formas proposicio
nais da silogística aristotélica podem introduzir também proposições não-
-conceptuais? 

Eis o que exige a entrada em cena de uma nova noção: a de 'propo
sição enumerativa'.20 

Uma proposição é enumerativa quando o sujeito é quantificado uni
versalmente apenas para um certo domínio e, portanto, quando se verifica 
que toda a denotação do sujeito nesse domínio satisfaz o predicado.21 

Ora, quando assim é, AaB não significa 'Todo o A é B' , mas sim 
'Todos os A A são BB' (naquele domínio), ou, literalmente, que Vx (Fx 
-> Gx). 2 2 

Que se passa quando passamos da primeira à segunda - nos nossos 
termos, quando passamos da proposição estritamente universal para a 
proposição enumerativa? 

2 0 Utilizamo-la no sentido cm que foi cunhada por H. Joseph: cf. An Introduction (o Logic, 
pp. 177-179. Aproveitamos desde já para alertar de que é um erro comum, mas não 
menos um erro, confundir as proposições enumerativas com as proposições K O T Ò T T C I I T Ó 

de Aristóteles, na medida em que estas englobam não apenas aquelas como também pro
posições estritamente universais. Para um exemplo deste erro, veja-se Patzig. Aristotle's 
Theory of the Syllogism, p. 34: The proposition 'Al l men are asleep', for example, or bet
ter its Aristotelian equivalent 'Sleep belongs to all men' is Kara ifavTÓ and fulfils the 
first condition which all propositions must satisfy if they are to be 'absolutely' necessary. 
But it does not fulfil the second condition, since siccp does not belong to man raO' aÚTÓ, 
by virtue of his definition.' É claro que Patzig encara aqui a distinção de APo. I 4 entre 
proposições KaQóXou em sentido estrito e em sentido lato (= K O T Ò TTCIKTÓ) como reco
brindo a distinção entre as proposições que aqui designamos como estritamente universais 
e as que aqui designamos como enumerativas (visto que 'Sleep belongs to ali men' é evi
dentemente um exemplo destas últimas: cf. aliás logo a seguir: since it is only the 
objects existing at a particular time (that in which all men are asleep) which make the 
proposition true'), que c precisamente o erro que apontámos. 

2 1 Nos termos da lógica moderna, uma proposição 'enumerativa' corresponde a urna 
proposição quantificada universalmente num domínio finito, caso em que pode ser res
crita como uma conjunção finita; assim, para um domínio finito O = {o\, 02> o n } . 
'Vx (Fx)' é equivalente a 'Foj A F02 A ... A Fo n ' . Veja-se a este respeito S. Haack, 
Philosophy of Logics, p. 41: 'Indeed, for a theory for which the domain is finite (eg 
where the variables range over the members of the British government) a universally 
quantified formula is equivalent to a finite conjunction and an existenlially quantified 
formula to a finite conjunction.' 

2 2 Sendo evidentemente 'Vx (Fx —> Gx)', para o mesmo domínio finito O = { o | , 02, 
o n } , equivalente a ' (Fo¡ A F02 A ... A Fo n ) (Go\ A G02 A ... A Go n ) ' . 
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No último caso, o sujeito e o predicado continuam a ser termos uni
versais (e os mesmos termos universais), mas ao invés de terem um valor 
intensional, têm um valor extensional. 

Assim, a proposição não é já, ela própria, conceptual, mas objectual 
(e, no caso, genuinamente extensional).23 

Porém, a questão que urge colocar é: nos dois casos, trata-se da 
mesma proposição ou de duas proposições diferentes? 

A resposta é porventura mais fácil do que poderia imaginar-se. 
De acordo com a boa doutrina aristotélica, toda a proposição univer

sal é necessária. 2 4 Todavia, uma proposição pode ser universal apenas 
num certo domínio (isto é, pode não ser estritamente universal), caso em 
que a sua verdade depende da enumeração de todas as instâncias, pelo 
que não é necessária; nos termos consagrados, não é então semper, mas 
apenas cuilibet, naquele domínio. Estas são as proposições assertóricas.2 5 

Quer isto dizer que o esquema modal nAaB constitui a forma lógica 
das proposições AaB quando elas têm o valor de 'Todo o A é B\ ou são 
proposições estritamente universais (motivo, aliás, porque lhe cabe esta
belecer o cânone das proposições científicas). 

2 3 Note-se que este é um argumento contra a tradução directa dos esquemas proposicionais 
aristotélicos em linguagem quantificada: na medida em que 'Vx* (porque sempre objec
tual) não permite distinguir entre as proposições estritamente universais e as enumerati
vas, ou, de outro modo, reduz sistematicamente aquelas a estas. Para um exemplo para
digmático dessa redução, veja-se Russell, The Principies of Mathematics, §§ 59-65 e 71. 
E, para um exemplo dos efeitos de uma tal redução, veja-se ainda este autor, em An 
Inquiry into Meaning and Truth, p. 46: 'Propositions containing 'all ' or 'none' can be 
disproved by empirical data, but not proved except in logic and mathematics. We can 
prove 'all primes except 2 are odd', because this follows from definitions; but we cannot 
prove 'all men are mortal', because we cannot prove that we have overlooked no one. In 
fact, 'all men are mortal' is a statement about everything, not only about men; it states, 
concerning x, that x is either mortal or not human. Until we have examined everything, 
we cannot be sure but that something unexamined is human but immortal. Since we can
not examine everything, we cannot know general propositions empirically.' Curio
samente, um excelente exemplo da diferença entre proposições universais e proposições 
enumerativas ocorre na mesma obra de Russell: 'Let us consider some case where wc 
seem more certain of the truth of our general proposition, say 'all dodos arc mortal*. We 
know this, it may be said, because all dodos arc dead. It might be objected that perhaps 
there are dodos in other planets, or that evolution, having produced the dodo once, may 
produce it again, and next time may make it immortal, like the phoenix. We will therefore 
amend our general proposition, and say only: 'all dodos living on the surface of the earth 
before 1940 were mortal'. This seems fairly indubitable.' (p. 257) 

24 Ci.APo.14, 73b25-74a3. 
2 5 Note-se que a linguagem dos 'mundos possíveis' pode ser utilizada para aproximar a 

esta distinção: uma proposição é necessária se for verdadeira em todos os mundos pos
síveis (isto é, cuiiiber et semper, independentemente do domínio) e asserlórica (tecni
camente: contingente) se for verdadeira neste mundo (isto é, no domínio particular que 
o mundo actual é, de entre a totalidade dos mundos possíveis). 
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Esta conclusão causa, contudo, um outro problema: é que se há pro
posições AaB enumerativas (e decerto também AeB, AiB e AoB, porque 
qualquer proposição numa dessas formas pode, segundo o mesmo mode
lo, ser ou não necessária), como é que podemos ainda manter que as pro
posições construídas de acordo com as formas proposicionais da silogísti
ca aristotélica afirmam relações entre universais? 

Muito simplesmente: porque dizer que as proposições silogísticas 
afirmam relações entre universais não significa dizer que elas apenas 
afirmam relações entre universais. 

Pelo contrário, uma coisa implica a outra. E a respectiva regra pode 
ser exposta do seguinte modo: Todo o A é 5' implica 'Todos os AA são 
BB' (e o mesmo para AeB, AiB, AoB) sempre que os conceitos de A e de 
B tenham extensão, ou, de outro modo, sempre que tais conceitos sejam 
predicados genuínos. Neste caso, o cálculo de conceitos torna-se um cál
culo de classes (ou predicados) e é então, e apenas então, que a tradução 
canónica das formas silogísticas na linguagem da lógica elementar clássi
ca ('AaB* = ' Vx (Ax —> B x ) \ etc.) pode ser aplicada. 

Assim, uma vez reconhecido o primado da leitura conceptual das 
formas proposicionais silogísticas, estas podem ser também encaradas 
como modelos de construção de proposições objectuais, de acordo com a 
seguinte correspondência: 

# se todo oAéB, então todos os AA (se houver algum) são BB; 
# se nenhum A é B, então todos os AA (se houver algum) não são BB; 
# se algum A é B, então pelo menos um dos AA (se houver algum) é B; 
# se algum A não é B, então pelo menos um dos AA (se houver 

algum) não é B. 
Mas mais do que isso: estabelecidas exaustivamente essas relações, é 

possível que a classe C dos membros de A que são simultaneamente B 
(correspondente à extensão de 'Alguns AA são BB') coincida em certas 
circunstâncias com a classe A: e, nesse caso, temos 'Todos os AA são BB' 
num sentido meramente enumerativo. 

Seja, por exemplo, a proposição 'Algum homem é filósofo'. Em 
determinadas circunstâncias podemos dizer: 'Todos os homens são filó
sofos', referindo-nos, evidentemente, aos homens presentes num deter
minado domínio. 

Neste caso, um acidente (expresso canonicamente por AiB) adopta a 
forma AaB, em que AaB tem um sentido meramente enumerativo. 

Em geral, toda a proposição enumerativa expressa uma relação aci
dental. E trata-se então do caso que Aristóteles prevê quando um acidente 
se torna uma propriedade irpoç érepov. 2 6 

26 Cf. Top. I 5, 102al8-30; V 1, 128M6-21; V 1, 128b34-129al6. 
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Correlativamente, pode dizer-se também que as proposições AaB 
assertóricas são relações AiB universalizadas num certo domínio, isto é, 
dadas como verdadeiras para todos os casos desse domínio. 2 7 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to clarify and support the following hypothesis: the 
four propositional forms of Aristotelian syllogistics (AaB, AeB, AiB, AoB) state 
relations between universais, or are primarily conceptual. 

We characterize as "conceptual" those propositions which deal only with 
concepts and ignore any reference to objects. In a conceptual proposition, 
therefore, the reference is tacitly present in the simple occurrence of the terms, but 
is neutralised or cancelled out, because it is only the intension o f these terms, that 
is, the concepts, which are dealt with in the proposition. 

On the other hand, we characterize as "objectual" those propositions (whether 
extensional or intensional in modern terms) which deal directly or indirectly o f 
objects, even when, as it is often the case, a concept has to be assumed in the 
determination o f these objects. 

In the present paper we try to confirm this hypothesis, by answering the 
following questions: 

(i) how to interpret the kind of predication present in each type of syllogistic 
proposition; 

( i i ) i f these predications really express relations between universais in the 
given sense and, therefore, i f the propositions that express them are conceptual 
propositions in this sense; 

and to what measure can these propositions serve to introduce, also, objectual 
propositions. 

2 7 Ver a este respeito uma observação de R. J. Hankinson ('Philosophy of science', 
p. 115) acerca de uma questão diferente, mas aparentada, e que em todo o caso nos 
deve fazer meditar: 'The last sentence [of Metaph.1027Ü20-21] appears to hint at the 
possibility that the troublesome sentences of the form for the most part xs are F' may, 
in the final version of the science, give way to sentences of the form 'all xs, given con
ditions C, are F', where the content of C is specifiable independently in a non-circular 
way. But this is a hint only, and Aristotle never follows it through. Moreover, there are 
reasons for thinking that Aristotle could not subscribe at least universally to such a po
sition. For the reason why certain things happen only for the most part and not invaria
bly is, for him, due to their involving matter.' 



O D E S E J O NA ÉTICA DE ESPINOSA 
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1. Introdução: O conceito de desejo na Ética de Espinosa 

Este artigo é uma análise/problematização do conceito de desejo na 
Ética de Bento Espinosa. Procura-se elaborar uma reflexão contextualiza
da, com objectivos de ordem específica sobre a temática do desejo. Esta
belece-se uma análise devidamente integrada no sistema filosófico do 
autor, dispensando-se contudo, uma apresentação geral e exaustiva do 
sistema filosófico do mesmo. Para tal foi elaborado um trabalho herme
nêutico, estabelecido a partir da Ética de Espinosa, que se pretende o 
mais rigoroso possível, deixando algumas dúvidas em aberto sobre a 
hermenêutica empreendida ser a mais adequada. Tais dúvidas da densi
dade, complexidade e circularidade do sistema filosófico espinosiano. 
Ainda que na Ética de Espinosa, sejamos presenteados com um método 
geométrico (mos geométricas) o que à partida nos facilitaria a compreen
são hermenêutica da sua teoria1, isso não acontece. O método de Espinosa 
impõe-se como um método pedagógico rigoroso, um método dedutivo, 
constituído por definições, axiomas, proposições e postulados, onde se 
afirma a dedutividade, a reflexibilidade, a progressividade e o carácter 
sintético. Um método, que parte de noções e desenvolve-as, tomando 
claras as suas implicações através do processo demonstrativo, sendo pa
tenteadas as relações necessárias que se estabelecem entre os diferentes 
elos da cadeia dedutiva. Trata-se de um método que propõe a análise dos 
apetites, desejos e acções humanas, como se tratasse de um problema de 
linhas, sólidos ou volumes. "Tratarei, portanto, da natureza e força das 

1 Ao impressionar o leitor da Ética pela sua redacção sob a forma de tratado geométrico, 
Espinosa não oferece apenas a função pedagógica, mas também a defesa, de que entre a 
maneira geométrica de pensar e o determinismo ontológico há uma necessidade real. 

Philosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 33-47 
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afecções, e do poder da Alma sobre elas, com o mesmo método com que 
nas partes precedentes tratei de Deus e da Alma, e considerarei as acções 
e os apetites humanos como se tratasse de linhas, de superfícies ou de 
volumes"2. Mas este método não diminui as dificuldades da leitura, a 
interpretação é difícil, pela complexidade e densidade dos pontos de par
tida, que só a pouco e pouco, mediatamente se revelam. Como refere 
Maria Luísa Ribeiro Ferreira, defrontamos como que um movimento 
sintético, regressivo e circular, onde o fim apela para um recomeço, e 
somente quando terminamos a Ética é que nos sentimos aptos a lê-la, 
porque só na meta achamos ter obtido instrumentos que podem facilitar a 
compreensão do início3. 

Numa primeira abordagem analisa-se os conceitos de apetite e dese
jo: o que entende Espinosa por apetite? E por desejo? Como define o 
autor os referidos conceitos na Ética? Ao longo da obra, nomeadamente 
nos livros I I I e IV, confronta-se uma permuta entre os conceitos de apeti
te e desejo. Trata-se de sinónimos? De seguida, estabelece-se uma breve 
caracterização da natureza humana em Espinosa, assinalando o desejo 
enquanto elemento constituinte fundamental desta, como modalidade do 
conatus humano - o homem como ser desejante. Nesta sequência será 
analisado o conatus e, caracterizada a dinâmica desejo/razão a partir dos 
livros r v e V da Ética, identificando-se a razão como a potência humana 
que eleva o desejo no caminho do conhecimento e do amor, enquanto 
potentia que faculta a salvação pela segunda via, alcançada como integra
ção na Natureza e justificando uma ética naturalista. 

2. O Apetite e o Desejo 

No escólio da Proposição IX, da parte I I I da Ética, Espinosa apresen
ta-nos uma definição do conceito de apetite, afirmando que, "o apetite 
não é senão a própria essência do homem, da natureza da qual se segue 
necessariamente o que serve para a sua conservação; e o homem é assim 
determinado a fazer as coisas"4. Ainda no escólio da mesma proposição, 
um pouco mais à frente, define o desejo como o apetite com consciência 
de si mesmo, defendendo que se trata de uma definição nominal na medi
da em que a consciência nada acrescenta ao apetite. "Entre o apetite e o 
desejo não há uma diferença, a não ser que o desejo se aplica geralmente 
aos homens quando têm consciência do seu apetite e, por conseguinte 

2 Espinosa, Bento, Ética, Lisboa, Relógio D' Água, 1992, Et. I l l , p. 265. 
3 Este ponto de vista é defendido por Ferreira, Maria Luísa Ribeiro Ferreira, Uma Supre¬

ma Alegria: escritos sobre Espinosa, Coimbra, Quarteto Editora, 2003, p. 183 

« Et. I I I , prop. rX.esc, pp. 277-278. 



38 Maria da Graça Tendeiro 

O seu corpo é concebido como manifestação do atributo Divino 
Extensão e a mente manifestação do atributo Divino Pensamento. Trata¬
-se da expressão empírica da substância como efeitos naturados dos seus 
atributos, cuja essência se conserva neles, e não de um dualismo cor
po/alma à maneira cartesiana, mas de um monismo antropológico, no 
qual a alma não organiza o corpo, mas é a representação dessa matéria 
que é o corpo. Enquanto Descartes concebe o homem numa forma dual, 
sendo res-extensa e res-cogitans, um corpo máquina e um intelecto, liga
dos através de uma glândula, a glândula pineal, elaborando um projecto 
de despojamento,5do corpo, no qual o homem tem de se libertar do corpo 
máquina, pela pureza do intelecto e tomar-se actuante. Descartes conside
ra ainda, que não existe nenhuma alma tão fraca, que quando bem dirigi
da, não possa adquirir um domínio absoluto sobre as suas paixões. Espi
nosa contraria esta perspectiva, repudiando da ideia de extensão, a vulgar 
noção de entidade rígida, estática e impenetrável, e da ideia de pensamen
to, a produção de ideias fora da exterioridade por uma interioridade subs
tantiva. Considera que "A ordem e a conexão das ideias é o mesmo que a 
ordem e a conexão das coisas, e, inversamente, a ordem e a conexão das 
coisas é o mesmo que a ordem e a conexão das ideias. Por isso, assim 
como a ordem e a conexão das ideias na Alma se produz segundo a or
dem e o encadeamento das afecções do Corpo, assim inversamente a 
ordem e a conexão das afecções do Coipo se produz da mesma maneira 
que os pensamentos e as ideias das coisas se ordenam e se encadeiam na 
Alma" 1 6 . A alma humana é portanto, a própria ideia ou o conhecimento 
do corpo humano, representando-o e conhecendo-o pelas ideias das afec
ções de que o corpo é afectado17. Sendo que o corpo humano é afectado 
das mais diversas maneiras por corpos exteriores, e simultaneamente, 
afecta uma multiplicidade de corpos exteriores. Percebendo a alma na sua 
união com o corpo, não apenas as afecções do corpo mas também as 
ideias dessas afecções, porque a alma e o corpo são unos, ora concebidos 
sobre o atributo do Pensamento, ora sob o atributo da Extensão 1 8. O 
homem é um modo singular, expressão dos atributos Pensamento e Ex
tensão, e como tal, sujeita-se à natureza, logo, a liberdade a que deve 
aspirar é colocada no domínio da potentia e não da potestas. 

O homem define-se como ser desejante, na medida em que o desejo 
é uma força primordial que o habita, orientando-o para determinados 
objectos e determinando o seu comportamento. Enquanto ser desejante, 

1 5 Como se pode verificar no projecto e percurso apresentado nas Meditações, Descartes, 
Meditações Sobre A Filosofia Primeira, Coimbra, Almedina, 1985. 

1 6 Et. V, prop Idem., p. 447. 
1 7 Et. I I , prop X I X , p. 225 
18 Et. I I , prop X X I I , X X I V , pp. 228, 229. 
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dispõe de um espaço de actuação que lhe permite construir ordens que 
melhor o sirvam. O desenvolver do desejo ocorre a partir do seu dina
mismo natural, e a partir das afecções a que é sujeito. O desejo é inicial-
mente uma força não trabalhada, é apetite consciencializado, não orienta
do, que nos obriga a agir, impondo-se de tal forma sobre o homem, que o 
conhecimento do bem e do mal não lhe são obstáculo. Contudo, o homem 
começando por ser apetite não consciencializado, pode realizar-se em 
plenitude pela razão. A razão não suprime os desejos, porque não consti
tui uma instância separada, superior e impositiva, mas permite ganhar 
consciência das causas e das implicações da actividade desejante, distan-
ciando-se dela. É inerente à condição humana suportar as acções do dese
jo, é-Ihe possível no entanto, alterar o modo como essa vivência é expe-
rienciada. A racionalidade consiste numa mudança de atitude, e não na 
supressão do desejo, a sua função é pensar sobre as pulsões, tendências e 
desejos, reflecti-los e explicá-los, ainda que nunca deixemos de ter dese
jos, nem nos libertemos completamente das paixões. 

Sendo o homem um ser racional, a sua essência não é o racional, 
mas o desejo. Embora como se pretende mostrar no ponto 3.1.("A dinâ
mica desejo/razão"), a razão se apresente como a essência última do dese
jo, permitindo orientá-lo em direcções que facultam um aumento de ser; o 
que define cada ser humano, não é o pensamento mas o desejo de ser e de 
aumentar o ser. É pelo desejo que o homem se constrói, e nessa constru
ção se vai distinguindo dos outros modos, segundo o seu caminho. 

A utilização do conceito de conatus19 para definir a natureza humana 
aproximando-a de todos os outros modos, mas sem omitir a sua especifi
cidade, é outro aspecto essencial que demarca Espinosa de Descartes, e 
que caracteriza o sistema filosófico espinosiano. Mas o que é o conatus 
humano em Espinosa? 

3. O desejo como modalidade do conatus humano 

O conatus oferece uma perspectiva dinâmica à natureza humana, 
enquanto força bipolar passiva e activa, podendo o homem corrigir-se e 
apeifeiçoar-se. A passividade resulta das ideias desadequadas das afec
ções resultantes das relações que estabelecemos com os corpos pelos 
quais somos afectados, desencadeando simultaneamente a perda de 
potência. A actividade resulta das ideias claras e distintas das mesmas, da 
compreensão dessas afecções, do trabalho da razão sobre os afectos. A 
capacidade de ultrapassar os afectos passivos, deverá buscar-se num fun
do energético que impele o homem para a afirmação de ser. 

1 9 O conceito de conatus c um conceito Espinosano, definido na Et.III, props., V I , V I I , 
V I I I , como o esforço e tendência que cada coisa tem para perseverar no seu próprio ser. 
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O conatus é este esforço, é a tendência do homem para a persevera-
ção de ser no sentido em que aparece nas Proposições V I , V i l , e VII I , da 
Ética, parte I I I . "Toda a coisa se esforça enquanto está em si, por perseve
rar no seu ser"20, "O esforço pelo qual toda a coisa tende a perseverar no 
seu ser não é senão a essência actual dessa coisa"21. Segundo estas Propo
sições, cada coisa esforça-se para perseverar no seu ser, esse esforço de 
perseveração, nada mais é do que a tendência da essência dessa coisa. O 
conatus diz respeito à auto-preservação, e ao conjunto de actos que man
têm a integridade do ser. 

Damásio explica o conceito de conatus, em termos biológicos con
temporâneos, definindo-o como: "O agregado de disposições presentes 
em circuitos cerebrais que, uma vez activados por certas condições do 
ambiente interno ou externo, levam à procura da sobrevida e do bem-
-estar"22. Esta definição suscita algumas questões: será possível com
preender o conatus humano a partir duma dimensão biológica? Ou tentar 
fazê-lo é reducionista? 

O conatus Espinosano começa por ser desejo não trabalhado, ou 
seja, apetite, quando o modo é determinado do exterior a entrar sob a 
relação que corresponde à sua essência ou grau de potência, isto é, 
enquanto tem aptidão para ser afectado na essência de modo como grau 
de potência. Sob esta relação o sujeito tende a perservar a sua existência. 
Numa segunda determinação, o conatus surge como a tendência para 
manter ao máximo a capacidade de ser afectado, aqui o modo existente é 
primeiramente preenchido por afecções e afectos que não têm o modo 
como causa adequada, mas que são preenchidos por outros modos exis
tentes, nomeadamente fruto da imaginação (ideias desadequadas) e das 
paixões. Os affectus (sentimentos) ocorrem posteriormente, e são o que o 
conatus assume, quando é determinado a fazer algo por uma afecção que 
lhe sobrevêm. As afecções que determinam o conatus são causa da cons
ciência. Sendo que, sempre que o conatus se torna consciente de si, devi
do a este ou aquele afecto, estamos perante o desejo, um desejo que é 
sempre o desejo de qualquer coisa23. Assim, o conatus começa por ser 
apetite, transformando-se em desejo, e elevando-se à razão. A razão 
orienta e trabalha o desejo, não o suprime. "O desejo considerado absolu
tamente, é a própria essência do homem, ou a sua natureza, enquanto é 
concebida como determinada de qualquer modo a fazer alguma coisa; e, 
por conseguinte, o desejo que nasce da Razão, isto é que se produz 

20 Et.IH, prop. , V I , p. 275. 

21 Et, I I I , prop. , V I I , p. 276. 
2 2 Damásio, António, Op., cit. pp. 53-54. 
23 Deleuze, Gilles, Op, cit. pp. 118, 119. 
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enquanto agimos, é a própria natureza do homem, enquanto se concebe 
como determinada a fazer aquilo que se concebe adequadamente só como 
essência do homem."24 A razão humana não é algo de autónomo que 
actua no homem. Ela é encarada como um determinado modo de conhe
cer e de agir. Quando agimos de forma adequada inserimo-nos e partici
pamos nela, isto é, sempre que atingimos as ideias adequadas ou um 
determinado grau de consciência. E a razão que justifica o modo de ser 
das coisas, constituindo o seu princípio real de explicação, o logos do 
próprio ser. O homem enquanto modo, tem uma ratio própria, que lhe 
determina o ser. Agir pela razão é agir consoante a natureza de cada um. 
Ela tem força suficiente para definir o homem naquilo que ele tem de 
específico, a racionalidade. 

O homem define-se pela capacidade de perseverar no ser. É seu pri
vilégio revestir essa potentia de uma vertente cognitiva, podendo-se dizer 
que a meta suprema que o realiza consiste no exercício da razão unindo¬
-se ao que há de mais elevado. Sendo que, "O homem racional e o insen
sato distinguem-se pelas suas afecções e pelos seus afectos, mas esfor
çam-se igualmente por perseverar na existência em função de tais 
afecções e afectos: deste ponto de vista a sua única diferença radica na 
potência." 2 5 Esta potência depende do sujeito, enquanto é servo das afec
ções ou se esforça por compreendê-las e orientá-las. Neste sentido, o 
desejo acaba por se cruzar com a razão, permitindo seleccionar quais os 
objectos e situações que devemos investir com mais atenção. Na nossa 
interacção com os objectos que causam afecções, a razão consegue alcan
çar algum controle sobre o nosso processo de vida, levando o sujeito a 
uma maior harmonia e a um consequente aumento de ser, permitindo 
manter e afirmar a existência. Assim pode afirmar-se que, desejo e razão, 
cruzam-se e identificam-se no conatus, que é a essência dinâmica de cada 
homem. E como afirma Maria Luísa Ribeiro Ferreira, o que permite cons
truir e reconstruir, "é o trabalho de cada um de nós sobre o conatus que o 
racionaliza. Ele é um foco particular da «potentia» divina, na qual se 
inscreve a possibilidade de realização individual. E esse esforço de perse
verança e de resistência, de afirmação e de apropriação, que permite a 
cada homem crescer."26 

O conatus é assim o esforço ou tendência afirmativa para aumentar a 
potência e persistir na sua existência. Este permite experimentar a alegria, 
ainda que o esforço para aumentar a potência de agir não seja separável 
do esforço para elevar ao máximo o poder de ser afectado, mas a razão 

24 Et. IV, prop L X I , dem. p. 418. 
25 Deleuze, Gilles, Op. cit, p. 123. 
26 Ferreira, Maria Luísa Ribeiro, Uma Suprema Alegria: escritos sobre Espinosa, Coim

bra, Quarteto Editora, 2003, p. 41. 
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consegue opor-se às afecções negativas, permitindo uma libertação que 
passa pela redução de dependência em relação aos objectos de que somos 
escravos. Pela razão, o indivíduo deve remover os estímulos que podem 
desencadear emoções negativas, e substitui-las por estímulos capazes de 
desencadear emoções positivas, procurando a alegria e a rejeição da tris
teza. Assim, pode considerar-se que o conatus, levado ao extremo, trans
forma-se em razão, o desejo interpela, motiva, orienta o curso da nossa 
vida, a razão é dinâmica e leva a agir e afirmar-se. 

Logo, mais do que explicar o conatus pela sua dimensão biológica, o 
que parece reducionista, considera-se mais adequado interpretá-lo à 
maneira de Deleuze, entendendo o conatus humano: 1) Num sentido 
mecânico: conservar, manter, preservar-se; 2) Num sentido dinâmico: 
esforçar-se, aumentar, favorecer; 3) Num sentido dialéctico: opor-se ao 
que se opõe e negar o que nega. Trata-se de diferentes definições que não 
se apresentam como inconciliáveis, mas que apresentam diferentes 
dimensões, que parecem integrar uma melhor compreensão do conatus 
humano. 

3.1. A dinâmica desejo/razão na Ética de Espinosa 

Como se pretendeu mostrar nos capítulos anteriores, o desejo (cupi-
ditas) constitui segundo Espinosa, enquanto apetite consciencializado e 
força primordial, a essência do ser humano. "O desejo é a própria essên
cia do homem"27, determinando-o a fazer qualquer coisa a partir da sua 
constituição tal como é dada. O desejo permite que o ser humano se 
esforce por perseverar no seu ser - conatus. Este pode formar-se a partir 
das afecções de causas externas, podendo ser transformável e susceptível 
de ser orientado pela razão, ou formar-se mesmo a partir da razão. Exis
tem desejos provenientes da razão, estes são sempre bons e colocam-nos 
no caminho da perfeição e da incrementação do ser. A razão é a essência 
do homem, enquanto conhecemos distintamente, a mente enquanto racio
cínio esforça-se por conservar o seu ser, assim a mente enquanto raciocí
nio concebe tudo o que conduz ao conhecimento. Contudo, a potência 
humana enquanto razão, é limitada e é ultrapassada pela potência das 
causas externas. Ao contrário do que defendiam os estóicos e mesmo 
Descartes, isto é, que as paixões dependem da nossa vontade e que sem
pre que a razão é bem dirigida podemos imperar sobre elas de modo 
absoluto. Para Espinosa, o sujeito humano sendo um ser descentrado, está 
integrado no mundo, encontrando-se constantemente submetido a afec
ções, que se prendem com esta integração, e às relações que estabelece 

27 Et. IV, prop. X V I I I , idem., p. 375. 
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com objectos e seres, sendo a razão uma capacidade estritamente huma
na, que tem o poder de criar desejos, e consegue compreender as causas 
adequadas do que nos afecta, mas que não tem um poder absoluto para 
nos imunizar, ou dominar a força das afecções das coisas que nos são 
exteriores. E necessário um percurso e um esforço individuais muito 
grandes para as entravar e governar, e não há referência que alguém os 
tenha conseguido. O próprio sábio sofre paixões, uma paixão conscien
cializada e compreendida não deixa de sofrer-se, apenas muda a vivência 
que dela temos. Deste modo, se não podemos evitar as afecções, devemos 
tentar compreendê-las, se não podemos controlá-las é-nos permitido subs
titui-las, e neste sentido a razão impõe-se, desempenhando um papel fun
damental. Pela razão consegue-se substituir um desejo por outros desejos, 
e os desejos bons criados pela razão permitem substituir uma afecção 
negativa por uma positiva. Nisto consiste a autonomia do sujeito, no uso 
da racionalidade, aliás a melhor parte do ser humano, porque permite 
simultaneamente; a compreensão correcta das coisas, uma mudança de 
atitude face ao desejo e o situar do homem de acordo com a ordem uni
versal. Só a razão pode compreender a necessidade de todas as coisas que 
são determinadas a existir, e a operar por um encadeamento infinito de 
causas, conseguindo o conhecimento verdadeiro, e consequentemente, 
diminuir o poder das afecções e o sofrimento por elas causado. O cami
nho do homem é a libertação. A todo o homem é dada a possibilidade de 
conhecer as causas objectivas e impessoais que o fazem agir, mas só o 
sábio se empenha nesta descoberta e segue o percurso de libertação pela 
segunda via, conseguindo transformar o desejo inicial bruto, em desejo 
racionalizado. 

A autonomia do desejo é, neste sentido, o objectivo procurado por 
Espinosa. Trata-se de um processo de ordem intelectual, ontológico e 
ético, percurso difícil, longo e doloroso que o ser humano pode empreen
der pela razão, caminho que leva ao encontro com Deus/ Natureza. Mas 
será que o homem consegue realmente autonomizar-se face ao desejo? 
Como vimos é necessário um percurso e um esforço individuais muito 
grandes, para entravar e governar as paixões. Trata-se de um processo 
que resulta de uma intensa actividade dirigida para o interior, um proces
so que implica uma integração completa na sociedade e um assumir pleno 
do ser íntimo e individual de cada um, no qual Espinosa propõe um redi-
reccionar de todos os afectos, para algo de excelente, completo e perfeito, 
e isto implica: uma superação dos laços afectivos, uma secundarização 
dos afectos particulares e uma descentração dos nossos interesses. A 
libertação é uma possibilidade facultada a todos os homens, mas só o 
sábio se empenha nessa tarefa, demarcando-se deste modo do homem 
comum. 
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Na Ética, parte V, Espinosa oferece-nos estratégias de racionalização 
do desejo. "Nesta parte pois, tratarei da Razão, mostrando o que pode a 
Razão contra as afecções." 2 8 Espinosa propõe-se tratar dos afectos, mos
trando que a razão não tem sobre eles um poder absoluto. Segundo Espi
nosa, é importante para o ser humano compreender as afecções. Esta 
consciência permite a passagem, ou seja, o sentimento de passagem das 
coisas singulares e menos poderosas às totalidades mais poderosas e eter
nas. Quanto mais conhecemos as coisas, melhor nos conhecemos a nós 
próprios. Quando nos conhecemos a nós próprios e às coisas, inserimo-
-nos na totalidade, da qual somos modos, compreendemo-nos como elos 
na cadeia da totalidade. Cada um de nós tem o poder de se compreender a 
si e às suas afecções, clara e distintamente, senão em absoluto, pelo 
menos em parte, e por conseguinte, de fazer de maneira a sofrer menos 
por parte delas, devendo trabalhar o conhecimento de forma a alcançar 
ideias claras e distintas de cada afecção, separando a afecção do pensa
mento da causa externa e associá-la ao pensamento verdadeiro29 "Aquele 
que se compreende a si e às suas afecções e distintamente, ama a Deus, e 
tanto mais quanto mais se compreende a si e às suas afecções" 3 0. Na parte 
V, até à proposição XX, Espinosa apresenta uma atitude pedagógica, 
ajudando a libertar-nos das paixões, aconselha a conhecê-las de modo a 
libertá-las das causas exteriores e a dirigi-las para outros pensamentos. 
Com o conhecimento das causas das afecções, Espinosa pretende a con
vergência para um objecto único, em que Deus é o último elo, chegando 
ao amor a Deus, como algo que decorre do conhecimento adequado. Con
tudo, é a partir da proposição XX da parte V, que Espinosa introduz o 
conceito de amor intelectual a Deus, amor inteUectualis Dei, apresentan
do o problema da mente, sem a relação com a existência do corpo. Só 
conhecendo as coisas em Deus como Deus as conhece, é que o homem 
alcança o amor intelectual a Deus, e envereda pelo caminho da salvação. 
Este caminho implica conhecimento, mas um conhecimento do terceiro 
género, porque se as ideias adequadas e os afectos activos começam no 
segundo grau de conhecimento, só no terceiro, com as ideias da essência 
de Deus, da nossa essência singular e das essências singulares das coisas, 
conseguimos o género mais alto de conhecimento, a ciência intuitiva, que 
é transracional - um conhecimento amoroso, que passa pela razão. Este 
nível do conhecimento aponta para uma dimensão amorosa, dimensão 
essa que se distingue do segundo grau de conhecimento ao nível da razão. 
O terceiro grau de conhecimento parte do todo, permite-nos conhecer as 
coisas como Deus as conhece. 

28 Et. V, prefácio, p. 443. 
29 Ét. V, prefácio, p. 449 
30 Ét. V, prop. X V , p. 458. 
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O homem liberta-se pela razão, só esta lhe permite alcançar um 
objecto com o qual estabeleça um vinculo profundo e duradouro, na 
medida em que, quanto maior for a ligação do objecto a que nos unimos 
com o todo, mais activos seremos. "Neste sentido, como diz Maria Luísa 
Ribeiro Ferreira "o objectivo ultimo é a união com toda a Natureza, de tal 
modo forte que domina as nossas paixões (...) como um afecto só pode 
ser substituído por outro afecto, a estabilidade só será adquirida quando 
nos unirmos com o objecto mais poderoso de todos - Deus sive Natu
ra'*31. Só a vivência de acordo com a razão, assegura uma relação harmo
niosa do homem consigo mesmo, com os outros seres e com a Natureza, 
porque só a razão faculta o acesso ao terceiro género de conhecimento 
que permite o deleite e a alegria, acompanhada da ideia de Deus como 
causa e o amor intelectuallis Dei. Pois só "na medida em que os homens 
vivem sob a direcção da Razão, fazem necessariamente o que é bom para 
a natureza humana e, consequentemente para cada homem, isto é, aquilo 
que está de acordo com a natureza de cada homem"32. O fim último do 
homem é dirigido pela razão, quer dizer, o desejo supremo pelo qual se 
aplica a dirigir todas as coisas. 

O desejo é a nossa essência e por ele vivemos e nos realizamos em 
profundidade, a razão é o estádio máximo que o homem pode alcançar e 
que melhor o define. Logo, a razão é o desejo levado ao expoente máxi
mo e o desejo maximizado conduz ao conhecer, tarefa que só o homem 
pode levar a cabo. Pode afirmar-se que no limite, existe uma identificação 
entre desejo e razão, porque a razão trabalha os afectos, sendo o desejo de 
ser feliz comandado pela razão o fundamento do processo ético. "A feli
cidade não é o prémio da virtude, mas a própria virtude; e não gozamos 
dela por refrear as paixões, mas, ao contrário, gozamos dela por poder
mos refrear as paixões" 3 3. 

Estamos perante uma ética que tem um fundamento gnosiológico. 
Ao nível do percurso individual, o homem, para agir eticamente, tem que 
ascender ao conhecimento, sendo que o paradigma ético é alcançado ao 
nível do terceiro género de conhecimento. O pensamento que pensa com 
rigor, alcança uma ordem de ideias impessoais, e não pensamentos sub
jectivos, fruto da imaginação; intui os objectos e concretizações da natu
reza una, sob a forma de extensão/pensamento, orientando devidamente o 
desejo e alcançando a salvação, a alegria e a felicidade. 

3 1 Ferreira, Maria Luísa Ribeiro, Uma Suprema Alegria: escritos sobre Espinosa, Coim
bra, Quarteto Editora, 2003, p. 43. 

32 Et. IV, prop. X X X V , Dem.,p. 389. 
3 3 Et. V, prop. , X L I I , p. 481. 
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4. Conclusão 

Em Espinosa confrontamos o desejo, enquanto "o apetite de que se 
tem consciência" 3 4, como definição da essência do homem. O desejo é 
uma modalidade conativa especificamente humana e vedada a todos os 
seres sem capacidade reflexiva, conferindo-lhe uma situação privilegiada 
entre todos os modos. Se é inerente à condição humana suportar as acções 
do desejo, é-lhe também possível alterar o modo como essa vivência é 
experienciada. A racionalidade permite uma mudança de atitude face ao 
desejo, a sua racionalização e explicação, permite maior tolerância peran
te as afecções negativas e maior disponibilidade para as afecções positi
vas, assim como, uma consequente substituição de afecções negativas por 
afecções positivas; não se conseguindo contudo, uma libertação completa 
das paixões. 

Embora o ser humano seja um ser consciente, que tem a capacidade 
de conhecer os seus apetites e respectivas causas, isso não implica a sua 
aniquilação, ou um domínio absoluto sobre os mesmos, e isto, porque 
estamos limitados às condições empíricas da natureza humana, e às suas 
condicionantes biológicas, sócio culturais e psicológicas. Assim, muitas 
vezes, racionalmente conhecemos o melhor e optamos pelo pior. Neste 
sentido, sabemos qual é a essência do ser humano - o desejo, também 
sabemos o que o faz feliz - a sua libertação, a liberdade pela união activa 
com a natureza, sabemos ainda como a alcançar - pelo uso da razão. Con
tudo, confronta-se uma tarefa árdua e contínua, porque estando conscien
tes da força do desejo estamos ainda das dificuldades da sua libertação, e 
na sua maioria os seres humanos não se mostram dispostos a libertar do 
desejo; não se esforçam por reduzir a sua dependência em relação aos 
objectos que os dominam e muito menos a intuir a sua essência - a da 
condição humana - numa intensa actividade dirigida para o interior em 
consonância com - Deus sive nature. 
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RÉSUMÉ 

Pour Spinoza, le désir, autant que «1'appétit dont on a conscience», définit 
I'essence de l'homme, puisqu'il est une modalité spécifiquement humaine du 
«conatus», interdite à tous les êtres sans capacité réflexive, en nous concédant un 
Statut privilégié par rapport aux autres modes. Étant donné le désir comme essence 
de l'homme, la raison permet l'orientation du désir vers la direction d'une 
augmentation d'etre. La rationalité consiste dans un changement d'attitude, celle de 
la rationalisation et de I'explication du désir, en permettant la substitution des 
affections négatives par des affections positives, bien qu'on n'arrive pas à une 
libération complète des passions. Elle soulève le désir à I'exposant maximum, 
conduisant vers la connaissance, connaissance qui mène à la libération. Cependant, 
la raison ne supprime pas les désirs, parce qu'elle ne se constitue pas comme une 
instance séparée, supérieure et imposante, elle permet seulement l'autonomie 
devant le désir. 
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Deus, ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, 
ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não pode, é 
impotente: o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é 
invejoso: o que, do mesmo modo, é contrário a Deus. Se nem 
quer nem pode, é invejoso e impotente: portanto, nem sequer é 
Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com 
Deus, donde provém então a existência dos males? Por que 
razão é que não os impede? 

Epicuro 

1. Apresentação 

O termo Teodicéia foi cunhado por Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716) para denominar seu tratado "sobre a liberdade do homem e a 
origem do mal": a rigor, trata-se do problema da justiça ou justificação 
divina ante o mal no mundo. Tal consideração nasce da perplexidade 
daquele que se depara com a impossibilidade de pensarmos um Deus 
criador indiscutivelmente bom, como conciliável com uma criação na 
qual o mal se faz presente. Já aqui remetemos à famosa sentença de Epi
curo que nos serve de epígrafe, como tradutora perfeita das aporias que se 
seguem, quando posta a equação Deus bom-mundo mau. A necessidade 
sentida por Leibniz de oferecer resposta ao problema, seguindo nisso em 
grande parte os passos de Santo Agostinho (354-430) - razão pela qual 
optamos por iniciar com uma breve discussão do De libero arbitrium 
agostiniano - conduzi-lo-á à reflexão acerca da própria essência do mal, 
bem como de sua correlação possível com a liberdade humana. O que 
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procuraremos desenvolver a seguir é um levantamento da perspectiva 
leibniziana a partir de algumas concepções contemporâneas com as quais 
teve de se deparar, notoriamente as de Baruch de Espinosa (1632-1677) e 
Thomas Hobbes (1588-1679).1 E assim acabaremos por traçar um peque
no painel da discussão premente acerca do livre-arbítrio e sua relação 
com a necessidade, tal como desenvolvida à luz de alguns dos maiores 
representantes da filosofia no século XVII . 

2. Agostinho e o De libero arbitrium 

Com efeito, eis o que é causa de preocupação e admiração: 
como não admitir contradição e repugnância no fato de Deus, 
por um lado, prever todos os acontecimentos futuros e, por 
outro, nós pecarmos por livre vontade e não por necessidade? 
Tu dizes: realmente, se Deus prevê o pecado do homem, este há 
de pecar necessariamente. Ora, se isso é necessário, não há por
tanto decisão voluntária no pecado, mas sim irrecusável e imu
tável necessidade.2 

A discussão acerca da liberdade humana implica a avaliação da ação 
como causa de si ou efeito de outra causa. Se efeito de outra causa, vale 
perguntar acerca da possibilidade de inexistência da própria liberdade de 
ação, uma vez poder ser esta vista como mera reprodução de forças que 
sobre ela atuam; neste caso, a consideração da determinação causal signi
ficaria a exclusão da liberdade humana como causa primeira de sua ação. 
Porém, se não a admitimos como simples efeito de causalidade exterior, 
como estabelecer sua validade ante a postulação de causa anterior 
mediante a qual o agir humano mostra-se como conseqüência, efeito de 
determinação antecedente? Em outras palavras, se o homem é livre, que 
dizer de sua liberdade quando da consideração da existência de princípios 
atuantes anteriores à sua atuação? 

O que aqui postulamos como problema é a efetiva admissão do poder 
de ação humano enquanto auto-suficiente, autônomo, livre. Para que seja 
livre é preciso que seja indeterminado, ou seja, infenso à incidência de 
causas a ele exteriores? Podemos admitir uma liberdade que não seja cau
sadora de si mesma e, nesse sentido, que não seja efeito de outra causa? 

1 Trataremos particularmente de Espinosa: mas Hobbes pode ser entrevisto aqui, à medida 
que no discurso de Leibniz o determinismo espinosano é sempre associado como similar 
ao hobbesiano. Vale lembrar que o filósofo alemão chega a dedicar o primeiro Apêndice 
de sua Teodicéia à discussão de algumas teses metafísicas de Hobbes (Réflexions sur 
1'ouvrage que M . Hobbes a publié em anglais, de la liberte, de la nécessité et du hasard). 

2 AGOSTINHO, Santo. O livre-arbítrio, trad. Ir. Nair de Assis Oliveira. São Paulo: Paulus, 
1995, p. 154. 
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A questão mostra-se mais complexa quando a ela são somados ele
mentos advindos de uma compreensão moral ou religiosa da ordem de 
mundo. Ao identificarmos a causa primeira de tudo a Deus, e este a um 
principio de bondade e omnipotentia, acrescentamos à oposição liberda-
de-necessidade o adendo crucial da moralidade, a saber: como é possível 
advir o mal de uma causa primeira isenta de qualquer negação, pura posi
tividade? O nó górdio da metafísica cristã, o problema da explicação do 
mal no mundo, à medida que advém de uma identificação da causa pri
meira como perfeição absoluta e, conseqüentemente, também perfeição 
moral, acaba por recorrer à liberdade humana para oferta de uma resposta 
a tal questão. Em verdade, o conceito de livre-arbítrio aparece nesse con
texto não apenas como solução à indagação acerca da liberdade humana, 
mas como premente isenção de Deus diante da existência do mal. E o que 
veremos mais particularmente com uma breve análise das principais teses 
presentes em De libero arbítrio, de Santo Agostinho. 

Em forma de diálogo travado entre Agostinho e seu amigo Evódio, 
O livre-arbítrio é o desenvolvimento agostiniano da conciliação da oni
potência e bondade divinas de Deus como criador, e as supostas imper
feições de sua criação, sobretudo no tocante ao mal. Contra a afirmação 
maniqueísta de que o mundo seja palco de forças antagônicas em disputa, 
Agostinho procura salvaguardar a harmonia da criação como realização 
positiva de Deus; para tanto, é preciso que identifique a origem e essência 
daquilo que chamamos mal. Como manifestação numa ordem criada pela 
divindade isenta de corrupção, o mal não pode ser também ele uma reali
dade positiva, constituindo-se antes como carência, ausência de bem.3 Se 
Deus como criador é pura positividade, tudo que deste decorre como 
efeito não pode exprimir senão semelhante positividade, de tal maneira 
que aquilo que denominamos "o mal" não pode ter existencialidade em si 
mesmo, antes evidenciado a ausência de um bem como existência. A 
definição do mal como essencialmente inexistente prepara a conclusão 
seguinte, a propósito de sua origem: de onde provirá, uma vez que 
enquanto carência não pode decorrer da causa absoluta e plena? Provém 
de faltas humanas. 

•'AGOSTINHO, Santo. Ob. cit, p. 192: "Por isso se diz, com absoluta verdade, que toda 
natureza enquanto tal c boa. Mas se ela for incorruptível será melhor do que a corruptí
vel. E se ela for corruptível - já que a corrupção não pode atingi-la senão tornando-a 
menos boa, ela é indubitavelmente boa. Ora, toda natureza ou é corruptível ou incorrup
tível. Portanto, toda natureza é boa. Denomino 'natureza' o que habitualmente se desig
na pela palavra 'substância'. Conseqüentemente, posso dizer que toda substância é Deus 
ou procede de Deus, e assim ludo o que c bom é Deus ou procede de Deus". Curiosa
mente, Espinosa fará uso da identidade Deus-Natureza-Substância mas, como veremos, 
para fins bem diversos daqueles pretendidos por Agostinho. 
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O mal como ausência de bem não pode ser imputado a Deus: advém, 
portanto, do homem e de sua livre disposição. A liberdade humana é a 
responsável pelo mal-feito, e enquanto efeito da ação humana, o mal 
como erro e corrupção, não pode ser imputado a Deus. 

A liberdade humana aparece em Agostinho como uma "quebra" da 
ordem causal pela qual vincularíamos o pecado à sua causa primeira: 
enquanto dotado de livre-arbítrio, o homem é causa de seus erros e faltas. 
O livre-arbítrio impõe-se como resposta última ao desvio do mundo e sua 
corruptibilidade: em função da autonomia de seu agir, é o homem causa
dor do mal. 

Contudo, uma asserção tal conclama à inevitável indagação: se o 
erro é causado pela liberdade humana, e a mesma é efeito da ação criado
ra de Deus, não seria este o verdadeiro responsável pelo mal e, assim, 
aniquilado não apenas o seu conceito de intrínseca bondade, como aquele 
de uma pressuposta liberdade humana? Não teria sido o homem criado 
para o pecado! Ou, antes, admitido que nem sempre tenha a humanidade 
vivido em queda, admitido um pecado original, não seria Deus o autor 
deste, uma vez ter criado o homem como passível de pecar? Em suma, a 
liberdade humana não apareceria como conflitante com a onipotência 
divina, sabedora das conseqüências de sua ação? Não seria a presciência 
divina contraditora da idéia de uma autonomia humana para o agir, tanto 
bem como mal? Tais são as formulações que tanto inquietam Evódio, e às 
quais Agostinho procura fornecer solução. 

Somos levados a acreditar que a presciência divina implica identida
de com a determinação absoluta causal: a dissociação feita por Agostinho 
entre conhecimento dos efeitos e determinação dos efeitos é crucial à 
compreensão de sua argumentação perante a objeção de Evódio. A força 
de sua indagação conclama o esforço do mestre e amigo à formulação de 
uma dissociação entre conhecer o que devêm, e coagir o devir a vir a ser. 
Com efeito, para o Bispo de Hipona o conhecimento das determinações 
seguintes à causa atuante primeira não exige a absolutidade dos efeitos 
como necessidade: que Deus tivesse conhecimento prévio da queda 
humana, em nenhum momento significa que seja seu causador, posto não 
tê-la forçado a acontecer. Assim, se Deus-causa primeira é isento da res
ponsabilidade do mal, a que se deve este? Já o vimos: ao livre-arbítrio 
humano, que em sua autonomia de julgamento é capaz de inclinar-se à 
perfeição ou corrupção. 

E aqui as duas extremidades da questão dão-se as mãos: se quanto à 
essência, o mal é uma carência, não podendo advir de uma Natureza boa 
em si mesma, e enquanto origem é causado pelo libero arbitrium huma
no, segue-se que o próprio poder de escolha não pode em si mesmo ser 
visto como um mal e, autônomo, pode igualmente propender para a reta 
ação, a imitado Dei, a assunção da beata vita. A indeterminação da esco-
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lha humana defendida por Agostinho apresenta por conseqüência a possi
bilidade de uma inclinação para a boa ação e o aperfeiçoamento, seguin
do assim a ordinadissima perfeição do mundo. Na verdade, mesmo o 
pecado não deve ser visto senão - se não pode ter essência positiva -
como contribuinte para a harmonia dessa mesma ordenação perfeita da 
Natureza, divina criação. 

O pecado é fruto de um mau uso da liberdade, a saber: um desvio 
daquilo que seria a verdadeira natureza humana como reprodutora da 
ordem perfeitíssima; enfim, se o que distingue o homem do restante da 
criação é sua racionalidade, o pecado não é senão uma distorção da razão 
pela ação da vontade, a liberdade afirmada pela vontade passional, em 
detrimento da racionalidade. 

Alongamo-nos em tais considerações porque pensamos ter aqui já 
elencados os elementos requeridos para a compreensão da discussão tal 
como travada mais tarde, no século XVII , sobretudo no concernente ao 
projeto leibniziano de compatibilização entre a onipotência divina como 
necessidade e a liberdade humana como determinada, respondendo ao 
problema da existência do mal. 

3. Liberdade e Necessidade em Espinosa 

No exposto até aqui, expliquei a natureza de Deus e respectivas 
propriedades, tais como: existe necessariamente; é único; existe 
e age somente pela necessidade da sua natureza; é a causa livre 
de todas as coisas, e como é; tudo existe em Deus e dele depen
de de tal maneira que nada pode existir nem ser concebido sem 
ele; e, finalmente, que tudo foi predeterminado por Deus, não 
certamente por livre-arbítrio, isto é, irrestrito bel-prazer, mas 
pela natureza absoluta de Deus, ou, por outras palavras, pelo seu 
poder infinito.4 

Os ecos da discussão agostiniana acerca do livre-arbítrio e do mal 
alcançam nova projeção no século XVII : mas já sob os efeitos da secula-

4 ESPINOSA, B. Ética demonstrada à maneira dos geómetras, Parte I ; trad. Joaquim de 
Carvalho. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 114. Todas as referências a Espinosa limi-
tar-se-âo à Parte I da Ética: citamos aqui a partir da tradução de Joaquim de Carvalho 
por a considerarmos depositária de confiança. Não deixamos, no entanto, de incluir a 
citação original, segundo a edição latim-francês Seuil (Paris, 1999), apresentada, tradu
zida e comentada por Bernard Pautrot: "His Dei naturam, ejusque proprietates explicui, 
ul, quòd necessário existit; quòd sit unicus; quòd ex sola suae naturae necessitate sit. & 
agat; quòd sit omnium rcrum causa libera, & quomodò; quòd omnia in Deo sint, & ab 
ipso ità pendent, ut sine ipso nec esse, nec concipi possint; & denique quòd omnia à Deo 
fuerint praedeterminata, non quidem ex libertate voluntatis, sive absoluto beneplácito, 
sed cx absoluta Dei natura, sive infinita potentià", p. 78. 
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rização por que passa a metafísica moderna, à medida que afirma cada 
vez mais a independência das luzes em oposição à autoridade escriturísti-
ca, reproduzindo na esfera do pensamento as inovações decorrentes de 
uma sociedade européia crescentemente laica, em que o Estado busca 
afirmar sua independência ante o poder religioso. 

René Descartes (1596-1650) aparece-nos nesse contexto como um 
pensador que ilustra exemplarmente o novo direcionamento do pensa
mento moderno, a um só tempo procurando manter teses centrais da teo
logia medieval, como igualmente lhes oferecendo um novo direciona
mento, muito mais secular, muito menos teológico. O tratamento 
cartesiano dos problemas legados pela metafísica medieva pretende pres
cindir da dogmática cristã como autoridade primeira, a partir da conside
ração de que o entendimento bem direcionado é capaz de eliminar todos 
os problemas advindos de um seu mau uso, afirmando-se assim como 
auto-suficiente. Trata-se aqui, menos de oferecer soluções cruciais aos 
problemas da metafísica, mais de evidenciar que nem mesmo estes são 
insolúveis quando submetidos às regras para o bom direcionamento do 
espírito, pelas quais alcançamos idéias legitimamente claras e distintas. 

Na verdade, é subjacente a todo o conjunto das suas Meditationes de 
prima philosophia essa condução metodológica do discurso, de tal modo 
que o conforto estabelecido pela certeza da existência de Deus e da dis
tinção da alma e do coipo apenas vem corroborar a eficácia de uma razão 
que já encontrara para si o reto caminho, que já se evidenciara (clara e 
distintamente) como suficiente. Por isso não acusemos de pietista Blaise 
Pascal (1623-1662) quando em seus Pensamentos nos diz: "não posso 
perdoar Descartes; ele bem gostaria, em toda sua filosofia, de poder pas
sar sem Deus; mas não pôde impedir-se de O fazer dar um piparote para 
pôr o mundo em movimento; depois do quê, não tem mais nada o que 
fazer de Deus"5. O fato é que este conterrâneo de Descartes soubera bem 
apreender o que há de subterraneamente secular na prima philosophia 
cartesiana: a Descartes interessa, sobretudo, a seguridade do raciocínio 
pelo qual se possa falar com presteza do mundo; as teses metafísicas a 
serem comprovadas pelo entendimento são mínimas, e necessárias para 
acomodação da razão no seio de uma fé ainda enormemente presente. 
Que Deus seja bom é útil para que saibamos que não somos enganados 
em função de um mal originário incontornável - o que, caso se desse, 
impediria qualquer evidência da realidade das coisas; que a alma seja 
distinta do corpo é útil para que (uma vez acertado que o mal e o erro não 

5 PASCAL, Blaise. Oeuvres completes. Paris: Éditions du Seuil, 1998 p. 640: "Je ne puis 
pardonner à Descartes: i l voudrait bien, dans toute la philosophie, se pouvoir passer de 
Dieu; mais i l n'a pas s'empecher de lui donner une chiquenaude pour mettre le monde 
em mouvement; après cela, i l n'a plus que faire de Dieu". 
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estão presentes no mundo originalmente, isto é, a partir de sua causa pri
meira) se estabeleça a razoabilidade possível do aceito, desde que o 
entendimento consiga diferenciar-se da imaginação corpórea, ou seja, 
desde que o entendimento se autonomize ante a sensibilidade, o que não 
se daria caso fossem indistintos corpo e alma. 

Vemos, pois, com que inquietação Descartes se verá obrigado (em 
seus Princípios de filosofia, §§ 40-41) a confessar o quanto permanece 
obscura a conciliação da liberdade humana e do livre-arbítrio, uma vez 
que "aquilo que pudemos até agora conhecer de Deus nos assegura ser 
sua potência tão grande que cometeríamos um crime ao pensar que 
seríamos capazes de fazer algo que Ele não tivesse antes ordenado".6 A 
julgar pela certeza cartesiana das potencialidades do entendimento, talvez 
nos seja lícito interpretar essa afirmação, não como confissão de insufi
ciência da razão, mas como temor de oferecer uma resposta inadequada à 
questão. Uma resposta que não condissesse com a pretensão de indeter
minação contida na noção de livre-arbítrio, uma resposta como a ofereci
da por Espinosa, leitor e contraditor de Descartes. 

Os extremos da secularização metafísica em Espinosa levaram-no 
bem cedo a uma avaliação hedionda por parte se seus contemporâneos. E 
bem verdade que essa má-fama transcorreu em grande parte da publica
ção (anônima, embora) de seu Tractatus theologico-politicus, em 1670. 
Esse tratado, que tinha como teses centrais a defesa da liberdade de opi
nião e a autonomia da filosofia frente à teologia, cedo foi tomado como 
herético, antecipando em boa medida a futura recepção negativa da Etíli
ca ordine geométrico demónstrala. Em seu Dictionnaire historique et 
critique, Pierre Bayle (1647-1706) afirmaria ser Espinosa "um ateu de 
sistema" (athée de système) e sua filosofia "a mais monstruosa hipótese, 
a mais diametralmente oposta às noções mais evidentes de nosso espírito" 
(La plus monstrueuse hypothèse... Ia plus diamétralment opposée aux 

6 DESCARTES, R. Príncipes de la philosophic, in: Oeuvres et leitres; textcs présentés par 
André Bridoux. Paris: Bibliothèquc de la Plêiade, 1953, pp. 588-589: "Mais, à cause que 
ce que nous avons depuis connu de Dieu nous assure que sa puissance est si grande que 
nous ferions un crime de penser que nous eussions jamais été capables de faire aucune 
chose qu'il ne l'cut auparavant ordonée, nous pourrions aisément nous embarrasser en 
des difficultés três grandes si nous entreprenions d'accorder la liberté de notre voionté 
avec ses ordonnances". Façamos notar que Leibniz chama a atenção para esse irecho dos 
Princípios em sua Teodicéia, censurando o filósofo francês por sua confissão de igno
rância: "Ademais, o senhor Descartes pede uma liberdade que não é necessária, queren
do que as ações dos homens sejam inteiramente indeterminadas, o que não ocorre nun
ca". Cf. Essais de Théodicée, in: Oeuvres de Leibniz, Nouvelle Edition, collalionée sur 
les meilleurs textes, et précédée d'une introduction, par M. A. Jacques. Deuxième serie. 
Paris: Charpentier, Libraire-Éditeur, 1846, p. 98: "De plus, M. Descartes demande une 
liberté dont on n'a point besoin, en voulant que les actions de la voionté des hommes 
soient cnlièrement indeterminées, ce qui n'arrive jamais". 
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notions les plus évidents de notre esprit).7 Desenvolveremos a seguir 
algumas das principais razões de desconforto dos contemporâneos de 
Espinosa: embora não possamos - claramente por ultrapassar os limites 
que nos propomos aqui - seguir pari passu o argumento desenvolvido 
geometricamente na Ethica a propósito da causa sui, trataremos de apre
sentar as principais conseqüências da metafísica espínosana, sobretudo no 
que apresenta de enfrentamento da concepção teológico-cristã no tocante 
ao conceito de liberdade humana. Veremos em que medida a ontologia de 
Espinosa implica um enfrentamento das teses centrais da dogmática tradi
cional, exigindo como resposta uma nova abordagem do problema, tal 
como Leibniz procurará desenvolver conciliadoramente em sua Teodicéia. 

O Apêndice à Pars Prima (De Deó) da Ethica é exemplarmente 
apropriado para aquilo que almejamos: nele, abandonada já a ordem 
expositiva geométrica, Espinosa procura apontar os corriqueiros equívo
cos do discurso comum acerca de Deus e de suas propriedades: notoria
mente o erro de atribuir ao ens realissimum caracteres antropomórficos, 
como fosse este feito à imagem e semelhança do homem.8 Porque agem 
sempre em função de fins, os homens interpretam a realidade circundante 
como também disposta segundo fins e, mais, ordenada segundo a finali
dade humana: assim que, se um fruto é bom para o consumo humano, 
logo passamos a ver no fruto um objeto criado em função de nossa sacie
dade, e assim no que diz respeito à realidade inteira, e mesmo a Deus. A 

7 BAYLE, Pierre. Écrits sur Spinoza, textes choisis et presentes par Françoise Charles-
-Daubert et Pi erre-François Moreau. Berg International, 1984, pp. 29 e 60. A propósito, 
diria Voltaire (a quem mais tarde retornaremos): "Censurou-se o sábio Bayle por haver 
atacado duramente Spinoza sem compreendê-lo. Duramente, convenho. Injustamente, não 
creio. (...) Bayle viu como é insensato fazer de Deus astro e rã, pensamento e estrume, ven
cedor e vencido. Viu que essa fábula está muito acima de Proteu. Talvez Bayle devesse ter¬
-se detido no termo 'modalidade', em vez de 'parte', pois é o termo 'modalidade' que Spi
noza sempre usa. Mas é igualmente impeitinente, se não me engano, que o excremento de 
um animal seja uma modalidade ou uma parte do Ser supremo". O filósofo ignorante, 
p. 311. E no Dicionário filosófico (de 1752); "Spinoza não só de certeza era ateu mas até 
pregou o ateísmo: o que também é garantido é que não participou do assassinato jurídico 
de Bameveldt; nem foi ele que esquartejou os dois irmãos de Vitt e que os comeu assados 
na grelha". VOLTAIRE, François Marie Arouet. Cartas inglesas; dicionário filosófico; o 
filósofo ignorante; tratado de metafísica; trad. Bruno da Ponte, João Lopes Alves e Mari¬
lena de Souza Chauí. São Paulo, Abril Cultural, 1984. (Coleção Os Pensadores) 

8 ESPINOSA, B. Ob. cit, p. 114. "Todos os prejuízos que me cumpre indicar dependem de 
um só, a saber: os homens supõem comumente que todas as coisas da Natureza agem, 
como eles mesmos, em consideração de um fim, e até chegam a ter por certo que o pró
prio Deus dirige todas as coisas para determinado fim, pois dizem que Deus fez todas as 
coisas em consideração do homem, e que criou o homem para que este lhe prestasse 
culto". Na edição Seuil (pp. 79-80): "Et quoniam omnia, quae hie indicare suscipio, 
praejudicia pendent ab hoc uno, quòd silicet communiter supponant homines, omnes res 
naturales, ut ipsos, propter finem dirigere, pro certo statuant: dicunt enim, Deum omnia 
propter hominem fecisse, hominem autem, ut ipsum coieret". 
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finalidade para a qual os indivíduos dirigem cada uma de suas ações é 
tomada - a partir de uma equivocada e espantosa projeção da existência 
particular humana a toda a Natureza - como princípio de explicação da 
totalidade e, mais, de judicação valorativa desta. Tudo passa a ser avalia
do em função da satisfatoriedade ou não daquele particular que julga: 
assim que para alguns a ordem natural é boa ou bela e para outros, má e 
desarmônica. Tais prejuízos advêm do antropomorfismo latente com que 
se costuma revestir inclusive a Deus, e para Espinosa nada têm a dizer 
daquilo que constitui a realidade em sua mais intrínseca verdade. As crí
ticas presentes no Apêndice da Parte I da Étnica coroam a constituição da 
ontologia espinosana desenvolvida com o intuito de restabelecer a verda
deira natureza de Deus, causa de si. 

A definição de abertura da Ethica, a de causa sui como aquilo "cuja 
essência envolve a existência; ou por outras palavras, aquilo cuja natureza 
não pode ser concebida senão como existente" (cujus essentia involvit 
existentiam, sive id, cujus natura non potest concipi, nisi existens)9 prepa
ra já todo o terreno para a reformulação metafísica de Espinosa. Pois se 
num primeiro momento tomamos tal definição como mera atualização da 
tradicional conceituação de Deus como "aquele que é", com o prosse
guimento das definições e proposições nos deparamos com a conseqüente 
subversão alcançada pelo discurso geométrico desenvolvido na Ética. A 
radicalidade do pensamento de Espinosa consiste na identificação da 
causa sui como substância única e, por conseguinte, como expressão 
máxima de uma realidade unitária, uma realidade que, embora constituída 
de infinitos modos de ser, vincula-se interinamente sob uma mesma orde
nação causal infinita. A predicação de Deus como princípio interno de 
determinação do mundo, causa imanente da ordem universal (pela propo
sição X V I I I da Parte I), à medida que é determinador de Si, instaura 
como conseqüência a ruptura da compreensão tradicional da causa pri
meira como transitiva, vinculando toda realidade a uma só ordenação 
necessária. Esse o ponto fulcral que levaria o espinosismo à acusação de 
ateísmo, e esse o ponto que nos interessa aqui. 

A substancialidade unitária do Deus sive Natura espinosano implica 
a postulação de um mundo autocausador e necessário: se a causa de si é 
definida como ser cuja essência envolve a existência, então Deus é neces
sário. Não só não pode não-ser, como não pode ser diverso do que é: não 
pode constituir uma realidade diversa da que já constitui por uma neces
sidade imanente à ordem das coisas, tal como esta se apresenta atualmen
te. A unicidade da Natureza em sua ordenação infinita redunda em acei
tação de uma mesma necessária conjuntura de mundo para todas as coisas 
nesta envolvidas, à medida que todas expressam singularmente a mesma 

9 ESPINOSA, B. Ob. cit, p. 75; Éditions du Seuil, p. 14. 
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realidade única, Deus. Em Espinosa, a liberdade divina não é senão a 
necessidade com que age aquele como autodeterminante, como causador 
de si, ausente de coação externa. Liberdade e necessidade não são, pois, 
contrapostas, antes identificadas: cai por terra a noção de livre-arbítrio 
como indeterminação que tanto incomodara Descartes. Como já não 
temos cisão mas continuidade entre a causa sui como causa primeira e as 
infinitas determinações subseqüentes, segue-se que não podemos (como 
em Agostinho) afirmar a indeterminação da liberdade humana; pelo con
trário, no plano da ação humana, ser livre é ser o maximamente conhece
dor da "livre necessidade" universal e, então, reproduzir na esfera da 
singularidade, as determinações capazes de mais afirmarem aquele que 
age, de maneira que este alcance uma sempre maior autonomia enquanto 
autodeterminação. A ação livre é aquela cuja realização dá-se com a 
consciência das razões que a levam a efetivar-se e, assim, agir livremente 
é, literalmente, agir com conhecimento de causa(s).10 

Por isso a surpresa da maioria dos correspondentes de Espinosa, 
quando vêm a perguntar-lhe acerca do mal: se tudo é necessário, como 
falar de uma bondade divina, de pecado, crime e castigol A resposta é 
clara e distinta: não há que se falar nesses termos. O bem e o mal são 
apenas "leituras" humanas da ordem necessária (nem boa nem má) das 
coisas, e é a partir da interpretação dos fatos que uma coisa ou ação é dita 
boa ou má: porém jamais em termos absolutos, sempre relativamente. 
Considerado em si mesmo, é natural o gesto pelo qual pratico uma ação 
dita criminosa; no plano das leis universais de causas e efeitos, é um ges
to necessário. No plano da legislação humana do mérito ou demérito, 
probidade ou improbidade, é que a determinação que o levara a realizar¬
-se passa a ser avaliada e julgada digna ou indigna. 

4. Leibniz ou o Otimismo 

Faremos ver que a necessidade absoluta, que também se chama 
também lógica e metafísica e algumas vezes geométrica, e que 
seria a única a temer, não se encontra nas ações livres. E que 

1 0 ESPINOSA, B. Ob. cit, definição VII (p. 76): "Diz-se livre o que existe necessariamente 
pela necessidade de sua natureza e por si só é determinado a agir; c dir-se-á necessário, 
ou mais propriamente coagido, o que é determinado por outra coisa a existir c a operar 
de certa e determinada maneira". Deus é causa absolutamente livre porque absoluta
mente determinado apenas por si mesmo a agir; o homem, enquanto modo singular de 
expressão da realidade universal, é determinado por esta e, portanto, livre apenas no 
sentido de agir conforme a uma maior compreensão das forças que sobre ele atuam. Na 
edição Seuil: "VII . Ea res libera dicitur, quae ex solâ suae naiurae necessitate existit, & 
à se solâ ad agendum delcrminatur: Necessária autem, vel potiüs coacla, quae ab alio 
determinatur ad existendum, & operandum certa, ac determinnatã ralione", p. 16. 
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assim a liberdade está isenta, não só da coação, mas ainda da 
verdadeira necessidade. Faremos ver que Deus mesmo, ainda 
que escolha sempre o melhor, não age por uma necessidade 
absoluta, e que as leis da natureza que Deus prescreveu sobre a 
conveniência, eqüidistam das verdades geométricas absoluta
mente necessárias e dos decretos arbitrários: o que o senhor 
Bayle e outros novos filósofos não compreenderam o bastante." 

Os Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, de liberté de 1'homme, 
et Vórigine du mal (publicados em 1710) foram escritos por Leibniz com 
o propósito inicial de oferecer resposta à perplexidade de Pierre Bayle, 
que em seu Dicionário histórico e critico afirma ser insolúvel a questão 
de que viemos tratando, renovando o ceticismo afirmador da falibidade 
da razão, defensor da primazia da fé. Por isso a primeira parte do escrito 
de Leibniz trata de mostrar a adequação entre fides et ratio, confirmando 
sua dupla filiação: à tradição teológica cristã, quanto ao essencial de sua 
dogmática; e à modernidade, quanto à atualização dos fundamentos que 
procura oferecer a tal fideísmo. Realmente, a despeito das ressalvas ao 
pensamento de Agostinho (sobretudo no concernente à indeterminação da 
vontade humana como livre), em suas teses centrais o discurso leibnizia-
no pode ser dito agostiniano: afinal, trata-se para Leibniz de fazer preva
lecer a idéia de uma harmonia pré-estabelecida pela qual seria perfeita
mente compreensível e aceitável a liberdade humana em seu acordo com 
a onipotência e bondade divinas, bem como desculpável o mal no mundo 
em função de ser este não entidade real, porém um bem cujas razões ime
diatas escapam à apreensão comum, mas cujo fim sabemos ser a realiza
ção da melhor ordenação possível da Natureza. 

A retomada do problema pareceu pertinente a Leibniz em função de 
vários equívocos advindos da má compreensão dos conceitos de liberda
de, necessidade e destino, erros dos quais o primeiro é o da chamada 
razão preguiçosa. Daqui partiremos igualmente. 

A razão preguiçosa (logon árgon) é aquela que, perante a considera
ção de uma suposta necessidade absoluta do mundo e das coisas como 
determinação de Deus, resigna-se de tal maneira que se deixa levar por 
suas inclinações mais imediatas, sob a desculpa de que "o que tiver de 

1 1 LEIBNIZ, G.W. Ob. cit, p. 43: "On fera voir que la nécessité absoltt, qu'on appellc aussi 
logiquc et métaphysique, et quelqucfois géométrique, et qui serait seule à crainde, nc se 
trouve point dans lcs actions libres; ct qu'ainsi la liberté est exemple, non-seulemcnt de 
la contrainte, mais encore de la vraie nécessité. On fera voir que Dieu même, quoiqu'i! 
choisisse de toujours le meilleur, n'agit point par une nécessité absolu; et que le lois de 
la nature que Dieu lui a prescrits sur la convenance tiennent le milieu entre les vérités 
geométriques absoluincnt nécessaires et les décrets arbitraires: ce que M . Bayle et 
d'autrcs nouveaux plulosophes n'ont pas assez compris" (itálicos no original). 
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ser, será" ou, em termos atuais, "seja o que Deus quiser". Uma tal aceita
ção do fado como independente de qualquer intervenção humana, conduz 
ao amoralismo inconseqüente ou, quando menos, à irresponsabilidade e 
displicência das escolhas, de onde deriva a expressão "razão preguiçosa" 
(conforme também o Discurso de metafísica, §4). Atém-se esta à consi
deração do destino como inevitabilidade e daí extrai todo seu desânimo: 
para Leibniz, essa é a mais equivocada das atitudes possíveis porque anu
la por completo o poder humano de ação, resumindo-o a mero efeito de 
causas diversas, em última instância já determinadas todas pela onipotên
cia de Deus, causa primeira de tudo. Outras posturas assumidas são aque
las denominadas pelo filósofo de fatum mahometanum, fatum stoicum e 
fatum christianum, a saber: respectivamente, a postura daquele que con
siderando o destino como inevitável, afronta-o e abre-se a todos os riscos 
e perigos, qual o fazem os turcos (citaria Leibniz os homens-bomba de 
hoje?); em segundo lugar aqueles que diante da inescrutabilidade do des
tino, procuram manter-se estoicamente tranqüilos, seguros de si; e final
mente os cristãos que somam à resignação estóica a alegria pela confian
ça na bondade de seu destino como projeto harmônico e divino. Assim, 
para evitar a inconsequência da razão preguiçosa, e ainda a mera resigna
ção ante a ação das causas exteriores como a força impessoal e sem fim 
predeterminado (sem finalidade direcionada e em harmonia com a bon
dade de Deus criador) é que Leibniz escreve sua Teodicéia e, conforme já 
o asseguramos, retoma os vínculos com o otimismo agostiniano. 

Tomaremos e eixo central da argumentação leibniziana a partir da 
distinção feita, por um lado, entre necessidade, contingência, e determi
nação e, por outro, entre necessidade moral e necessidade metafísica. A 
primeira distinção trata de oferecer resposta à suposta única ordem possí
vel de mundo, tal como postulada por Hobbes e Espinosa.12 Leibniz trata 
de definir como necessário aquilo cujo não-ser implica contradição; con
tingente é aquele que pode não-ser, e determinação, enfim, não é uma 
necessidade, mas uma inclinação para o que há de suceder, em preferên
cia ao que não terá lugar. Opõe-se à determinação a indiferença, a ausên
cia de inclinação tal como postulada pelo hipotético asno de Buridan, 
morto de fome e sede por estar a meio passo da ração e da água: para 

1 2 Conforme assinalamos na Apresentação, Hobbes e Espinosa aparecem na Teodicéia 
como igualmente neccssitaristas e negadores de qualificativos morais divinos: "Quiçá 
cm Hobbes c em Espinosa sabedoria, bondade, justiça, não sejam senão ficções em 
relação a Deus e ao universo, a causa primeira agindo, segundo eles, pela necessidade 
de sua potência e não pela escolha de sua sabedoria: sentimento cuja falsidade mostrei 
suficientemente". Ob. cit, p. 389: "Peut-êtrc que chez M. Hobbes, comme chez Spino
sa, sagesse, bonté, justice ne sont que des fictions par rapport à Dieu et à 1'univers; la 
cause primitive agissant, selon eux, par la necessite de sa puissance, et non par le choix 
de sa sagesse: sentiment dont j ' a i assez montré la fausseté". 
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Leibniz tal hipótese é idéia inaceitável, posto não existir a completa inde
terminação. 1 3 Nesse sentido a liberdade humana em Leibniz não seria a 
reprodução finita da eterna necessidade natural pela qual sou determina
do, porém realização da ação inclinante que determina como "disposição 
para", não como absoluta necessidade. Pode-se falar de ação livre, não 
meramente a partir de um conhecimento da determinação que necessa
riamente age em nós (e, portanto, como tentativa de supressão da própria 
oposição entre liberdade e necessidade, qual em Espinosa), porém 
maiormente enquanto possibilidade para a qual tende o indivíduo, sem no 
entanto ser coagido de modo absoluto. 

Assim, se necessário é aquilo que não pode não ser, aquilo que 
enquanto é, seu não-ser implica impossibilidade ou contradição, então 
Deus é ser necessário porque seu não-ser não pode ser pensado sem anu
lação de sua própria definição. O mesmo não se dá no concernente à cria
ção, uma vez poderem ser pensados sem quaisquer transtornos outros 
infinitos universos possíveis. O mundo surge aqui contingencialmente, 
mas não indeterminadamente, já que possui uma razão para ser tal como 
é: o universo é, pois, um possível dentre possíveis, determinado, embora 
não necessariamente. E nisto consiste o maior distanciamento entre Leib
niz e seus opositores: a diferenciação entre necessidade e determinação 
permite-lhe a inserção da contingência como possibilidade, a despeito da 
absolutidade da causa primeira de tudo, Deus. Uma diferenciação impensá
vel em Espinosa, dado que para este necessidade e determinação identifi
cam-se na esfera da substância, e determinação e coação na esfera humana 
dos modos - suprimindo-se em última instância toda contingência.1 4 

Instaurada, pois, a ordem natural como possível - não, como absolu
ta, o problema leibniziano doravante será demonstrar a legitimidade da 
ordenação tal como se dá, tendo em vista a bondade divina: se Deus é 
bom, por que este mundo em que tantos males têm lugar, de preferência a 
outros inúmeros possíveis? Ora, porque precisamente este é o melhor dos 
possíveis mundos. Entra em questão a segunda distinção a que nos refe-

1 3 Em se tratando de um aprofundamento da refutação de Leibniz ao argumento do equi
líbrio perfeito do "asno de Buridan", argumento para o qual Espinosa também procura 
oferecer resposta (cf. Ética II, escólio da proposição XLIX), ver DANOWSKI, Débo-
rah: "Indiferença, simetria c perfeição segundo Leibniz", in: Kriterion, Revista de Filo
sofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Belo Horizonte, n° 
104, Dez/2001, pp. 49-71. 

1 4 Para uma crítica à formulação leibniziana acerca do "possível", cf. dois textos de MAR
QUES, Edgar: "A noção de 'possível em si' e a solução leibniziana do problema da 
liberdade", in: Analytica, Revista do Departamento de Filosofia da Universidade Fede
ral do Rio de Janeiro, vol. 5, número 1-2, 2000, e "Observações críticas acerca da 
noção leibniziana de decretos divinos possíveis" ín: Kriterion, Revista de Filosofia da 
Faculdade de Filosofia c Ciências Humanas da UFMG. Belo Horizonte, n° 104, 
Dcz/2001,pp. 97-112. 
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rimos anteriormente: a necessidade divina de criação do melhor dos 
mundos contingentes, não é metafísica, mas necessidade moral. A neces
sidade absoluta da afirmação desta ordem natural como única possível é 
aquela defendida por Espinosa, na qual não encontramos lugar para a 
vicissitude ou não-ser; a necessidade moral defendida por Leibniz é a 
devinda do pressuposto de um princípio de ação divino pautado pela 
afirmação do Bem: de acordo com este, é necessário moralmente que 
Deus eleja a melhor ordenação possível de coisas, mas não de modo que 
a ordem escolhida implique necessidade absoluta, isto é, metafísica ou 
geométrica, e que exclua a possibilidade de outros mundos potenciais. 

E certo que enquanto razão suficiente, Deus é necessário e sua abso-
lutidade identifica-se com a necessidade metafísica, de maneira que seu 
contrário implica contradição lógica; o mundo, porém, enquanto determi
nado e, portanto, possível, tem como contrário não a impossibilidade 
lógica, sim a indeterminação enquanto ausência de inclinação e, assim, 
outra ordem que não a mais perfeita moralmente. Não é absurdo logica
mente que o mundo fosse outro, mas o é moralmente, dado que sua causa 
primeira e suficiente exprime o máximo de perfeição e, por conseqüência, 
conclama à existência aquela série de coisas possíveis em que é expresso 
igualmente o grau máximo de realidade, a saber: precisamente o mundo 
em que vivemos. A escolha do melhor é necessária à economia de Deus, 
porém o melhor já indica por si mesmo a existência de seu diverso, os 
incontáveis outros menos perfeitos; dentre os infinitos universos admissí
veis, este como realização divina. Aqui, uma retomada do otimismo de 
Agostinho: em função de uma harmonia pré-estabelecida por Deus (com 
vistas à realização do melhor, em acordo com Sua natureza perfeita), o 
necessário moralmente une-se ao fisicamente contingente, constituindo a 
diversidade da criação que conhecemos, a Natureza - permanecendo 
assim salvaguardadas, tanto a onisciência e onipotência, quanto a supre
ma bondade divinas. 

É essa confiança na necessidade moral aquilo que fornece conforto 
ao cristão para que aceite alegre e esperançosamente o seu fado-fardo-
-fatum, diferenciando-se do "fatalismo turco" e da mera "resignação 
estóica". O mal, dada a necessidade moral de ser este o melhor dos mun
dos possíveis, não deve ser visto como positivo, antes representando um 
meio para a realização do plano cósmico do Criador, segundo o qual 
"tudo deve resultar no maior bem para os bons; e os justos serão como 
sóis, e nem nossos sentidos nem nosso espírito jamais gozaram algo 
semelhante ao que Deus prepara para aqueles que O amam".15 

1 5 LE1BINIZ, W.G. Discours de métaphysique, in: Choix de Textes avec Etude du Sys
teme philosophique et notices biographique et bibliographique par Pau! Archambault. 
Paris, Vald. Rasmusse Éditeur, 1927, p. 116: "tout doit réussir le plus grand bien des 
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5. Considerações Finais 

Em Cândido ou o otimismo, Voltaire procura levar a ridículo o oti
mismo leibniziano. Conta-nos nessa estória as aventuras do jovem cuja 
candura dá nome à obra, e cujas ações buscam comprovar a veracidade 
dos ensinamentos de seu mestre Pangloss. A doutrina de Pangloss é 
assentada num otimismo radical, segundo o qual tudo o que acontece, tem 
lugar por ser o melhor dentre o horizonte de possíveis acontecimentos. 
Mas a série de fatalidades que se abate sobre ele e o discípulo parece 
contradizê-lo a todo momento, de tal maneira que seus ensinamentos vão 
ao longo da novela perdendo toda frágil validade.16 O desfecho da novela 
é lacônico: optando por ignorar haver ou não alguma pré-ordenação fina
lística e positivamente planejada em função da felicidade humana, Cân
dido sabe apenas que deve viver e trabalhar para isso, "cultivar o jardim". 
Entretanto, a dramaticidade se encontra no impasse sobressaído quando 
antagonizadas as duas perspectivas: para Jean-Marie Arouet, o terremoto 
de Portugal, acontecimento fatídico de sua época responsável por incon
táveis vítimas, insurge-se como um fato superior a quaisquer argumentos 
(por mais mirabolantes sejam); mas para Gottfried Wilhelm Leibniz, isso 
nada atestaria diante do fato (do argumento) de que outros males piores 
sempre poderiam ser pensados, o que levaria à conclusão de que tamanho 
cataclismo pode muito bem ter sido dos males, o menor, ou ainda, res
ponsável mesmo por um bem maior que ignoramos. 

Porém a maior ofensiva contra o otimismo escatológico de toda teo
dicéia positiva como a de Leibniz, talvez seja aquela perpetrada pelas 
palavras revoltosas do segundo dos irmãos Karamázovi, Ivan, quando de 
sua conversa com Aliócha num botequim qualquer de São Petersburgo. 
Através de Ivan, Fiódor Dostoiévski (1821-1881) desenvolve a defesa de 
um posicionamento de incontestável paroxismo frente ao problema do 
mal, e de sua solução tradicional como desígnio oculto de Deus, a enco
brir futura bem-aventurança. O que há de novo no argumento de Ivan é 
sua concessão à possibilidade de que estejam certos os que afirmam um 
futuro em que todos os males serão resgatados, e em que todos estarão de 
braços dados, envoltos pela alegria cósmica da Redenção Universal; 

bons; que les justes seront comme des soleils, et que ni nos sens, ni notre esprit n'a ja
mais rien goüté d'approchant de la félicité que Dieu prepare à ccux qui 1'aiment". 

1 6 Com que desânimo, a dada altura, Cândido lamenta: " - O Pangloss! - exclamou Cân
dido. — Não tinhas imaginado esta abominação; não há remédio, acabo renegando o teu 
otimismo. - Que c otimismo? - perguntou Cacambo. - É a maneira de sustentar que 
tudo está bem quanto tudo está mal - suspirou Cândido". Cf. Voltaire, Cândido ou o 
otimismo, in: Contos, trad. Roberto Domênico Proença. São Paulo: Editora Nova Cul
tural, 2002, p. 191. 
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admite a possibilidade de que ele mesmo, Ivan, se encontre entre os 
demais e se sorria de suas palavras e sua revolta em vida - não importa: 
porque é no momento presente que não pode aceitar a idéia de uma futura 
Harmonia constituída sobre o sofrimento da criança! Sim, o sofrimento 
da criança, parcela apenas do sofrimento universal, lhe aparece como 
razão suficiente para que repudie uma ordem divina possível que necessi
ta desse mal (mesmo que transitoriamente) para se fazer erguer, Se à Pro
vidência é necessário o choro da criança para o alcance do sorriso de 
todos posteriormente, essa alegria não é válida, deve ser rejeitada agora.17 

A força da revolta metafísica de Ivan Karamázov consiste, não numa 
tentativa intelectual de refutação da argumentação que sustém a teodicéia 
(enquanto justificativa da justiça e bondade divinas), mas - partindo 
como Voltaire de fatos contrários à mesma justificação - numa assunção 
existencial de repúdio a tamanho aparato. O que Ivan renega é a tranqüi
lidade (a divina consolação) advinda do otimismo com que se acomoda o 
problema do mal, assumindo a única postura autêntica possível, se levada 
em consideração a singularidade humana, e não a perspectiva de totalida
de na qual o individuo é submerso e envolto de modo a perder sua própria 
identidade como único. Dostoiévski atesta através de seu personagem a 
nova sensibilidade com que o problema do mal e da liberdade seriam 
atestados doravante. Não casualmente, Ivan é citado (implicitamente) por 
Sartre em sua conferência O existencialismo é um humanismo: "Dos
toiévski escreveu: se Deus não existe, tudo é permitido. Eis o ponto de 
partida do existencialismo".18 

O problema do livre-arbítrio reveste-se no século XX (e quiçá ainda 
neste início de milênio) com a roupagem existencial, pela qual já não 
importa exatamente a veracidade dos fundamentos últimos da realidade, 
mas como nos portamos em realidade, como singularidades. O que há de 
comum entre as concepções agostiniana, espinosana e leibiniziana, é que 
partem todas da inserção do indivíduo no seio de uma realidade que aca
ba por absorvê-lo: em Espinosa, a partir da determinação-necessidade que 
insere toda singularidade na universalidade necessitante e impessoal da 
substância; com Agostinho e Leibniz, na liberdade indeterminada ou 
determinada de um ente que tem seu destino resgatado por um projeto 

1 7 Não c suficiente que Santo Agostinho nos diga (Cap. 23 do De Libero arbitrium, 
pp. 229-230) que o sofrimento das crianças dá-se com vistas a "abalar a dureza do 
coração dos mais velhos ou pôr em prova sua fé", sendo mais tarde merecedoras de 
"feliz compensação" a elas reservada por Deus. Para Ivan, tudo isso pode ser verdade, 
pouco importando: trata-se de recusar como indigna uma tal justificativa, assumindo-se 
assim a atitude mais legítima humanamente, a da aceitação dc seu semelhante padecen
te e de repúdio ao sofrimento como meio para realização de projetos providenciais. 

1 8 SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo, p. 9. Trad. Rita Correa Gue
des. São Paulo: Abril Cultural, 1987. {Coleção Os Pensadores) 
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divino a ele antecedente, e do qual inevitavelmente faz parte, a despeito 
de sua ignorância quanto aos meios de realização, e a despeito mesmo de 
considerar-se " l ivre" . 

Por isso quiséramos finalizar nosso estudo (correndo o sério risco de 
extrapolar os limites daquilo a que nos propomos) com a indicação de 
que se hoje, passados quase 300 anos desde a publicação dos Ensaios de 
Teodicéia, e mais de 1600 desde a conclusão do De libero arbitrium de 
Agostinho, ainda hesitamos entre a definição do que seja a liberdade 
humana; se ainda não a aceitamos sem titubeios como compatível com a 
necessidade, determinação ou indeterminação, resta-nos ao menos a pos
sibilidade de tomá-la a peito, a exemplo da personagem dostoievskiana, 
assumindo-a e ao mundo, embora - indefinidamente. 

Referências bibliográficas 

AGOSTINHO, Santo. O livre-arbítrio; trad. Ir. Nair de Assis Oliveira. São Paulo: 
Paulus, 1995. (Patrística) 

BAYLE, Pierre. Écrits sur Spinoza; textes choisis et presentes par Françoise 
Charles-Daubert et Pierre-François Moreau. Berg International, 1984. 
(Colíection L'Autre Rive) 

DESCARTES, René. Oeuvres et lettres; textes présentés par André Bridoux. 
Paris: Bibliothèque de la Plêiade, 1953. 

DANOWSKI. Déborah. "Indiferença, simetria e perfeição segundo Leibniz", in: 
Kriterion, Revista de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da UFMG. Belo Horizonte, n° 104, Dez/2001, pp. 49-71. 

DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Obras completas (vol. IV); trad. Oscar Mendes. Rio de 
Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1995. 

EPICURO. Antologia de textos; trad. Agostinho da Silva. São Paulo: Abril 
Cultural, 1985. (Coleção Os Pensadores) 

ESPINOSA, Baruch. Pensamentos metafísicos; Tratado da correção do intelecto; 
Ética; Tratado político; Correspondência; seleção e notas de Marilena de 
Souza Chauí; trad. Marilena de Souza Chauí... [et al.J São Paulo: Abril 
Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores) 

—. Éhiique (Bilingue Latin-Français); présenté, traduit et commenté par 
Bernard Pautrat. Paris: Éditions du Seuil, 1999. 

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Oeuvres; collationée sur les meilleurs textes, et 
précédée d'une introduction, par M . A. Jacques. Deuxième série. Paris: 
Charpentier, Libraire-Éditeur, 1846. 
•. Choix de Textes avec Étude du Système philosophique et notices 
biographique et bibliographique par Paul Archambault. Paris: Vald. 
Rasmusse Éditeur, 1927. (Les Grands Philosophes Français et Étrangers) 

MARQUES, Edgar. "A noção de 'possível em si' e a solução leibniziana do 
problema da liberdade", in: Analytica, Revista do Departamento de 
Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vol. 5, número 1-2, 
2000. 



66 jejjerson Alves ae Aquino 

. "Observações críticas acerca da noção leibniziana de decretos divinos 
poss íve is" , in : Kri ter ion, Revista de Filosofia da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFMG. Belo Horizonte, n° 104, Dez/2001, pp. 97¬
-112. 

PASCAL, Blaise. Oeuvres completes. Paris: Éditions du Seuil, 1998. 
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo; trad. Rita Correa 

Guedes. São Paulo: A b r i l Cultural, 1987. (Coleção Os Pensadores) 
VOLTAIRE, François Marie Arouet. Cartas inglesas; dicionário filosófico; o 

filósofo ignorante; tratado de metafísica; trad. Bruno da Ponte, João 
Lopes Alves e Marilena de Souza Chauí. São Paulo, A b r i l Cultural, 1984. 
(Coleção Os Pensadores) 
. Contos; trad. Roberto Domenico Proença. São Paulo: Editora Nova 

Cultural, 2002. 

RÉSUMÉ 

Leibniz rédige sa Théodicée afin de répondre au cepticisme presente par 
Pierre Bayle, dans son Dictionnaire historique et critique, à propôs de la légitimité 
des réponses de la philosophie, d'un côté au problème essentiel de la liberté 
humaine et son incompatibil i té avec l'omnipotence et l'omniscience divines, et de 
1'autre côté à 1'inadéquation entre une bonté suprême en Dieu et Pexistence du 
mal. En m ê m e temps que Leibniz essaie de donner des réponses à ses 
contemporains Spinoza et Hobbes, i l reprend et actualise des thèses augustiniennes 
déjà acceptées par la tradition théologique chrétienne. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto crítico e a historia em Kant 

A pergunta que sistematiza a filosofía crítica transcendental de Kant 
foi inicialmente formulada na Crítica da razão pura (CRPy do seguinte 
modo: como são possíveis os juízos sintéticos? Na medida em que Kant 
avançou no projeto crítico a pergunta deu origem a vários conjuntos de 
condições de possibilidade de proposições. Assim na Crítica da razão 
pura Kant respondeu sobre a possibilidade dos juízos sintéticos do conhe
cimento teórico (matemático, geométrico e físico), na Crítica da razão 
prática (CRPr) respondeu sobre a possibilidade dos juízos sintéticos prá
ticos e na Crítica da faculdade de julgar (CFJ) respondeu sobre a possi
bilidade dos juízos sintéticos reflexionantes. Este trabalho teve vários 
desdobramentos cujos resultados foram exibidos em outros textos da 
mesma época (entre os anos 1784 e 1800). Assim sendo, partimos da tese 
de que em nenhum caso se tratou de uma psicologia transcendental da 
alma ou de uma pesquisa sobre a natureza humana ou da formulação de 
teorias do conhecimento, da conduta ou da estética e sim das teorias da 
possibilidade das proposições que em cada situação eram tema de estudo2. 

Para podermos localizar o nosso problema devemos partir da questão 
da segunda Crítica e indicar os seus desenvolvimentos. Antes de escrever 

1 Nas citações da obra de I . Kant utilizaremos a paginação da Academia. 
2 Numerosos trabalhos desenvolvidos a partir da interpretação semântica iniciada por 

Loparic cm 1982 (Ver LOPARIC, Z. A Semântica Transcendental de Kant. Campinas: 
Unicamp, CLE, Coleção CLE vol. 29, 2000) foram publicados durante os últimos vinte 
anos, eu mesmo trabalhei diferentes aspectos. Esla proposta se insere nessa linha de pes
quisa. Ver PEREZ, D.O. Kant e o problema da significação. Tese de Doutorado, Uni
camp, SP-Brasil, 2002. 

Philosopltica, 28, Lisboa, 2006, pp. 67-107 
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a Crítica da razão prática Kant já tinha mostrado: (1) na primeira Crítica 
(1781) a possibilidade de pensar a liberdade sem contradição, embora 
não possamos provar sua objetividade dado que esse conceito não se refe
re a um objeto da sensibilidade ou da experiência (isto é, a liberdade não 
indica um objeto dado ou construído na sensibilidade, tal como acontece 
com os conceitos que constituem as proposições sintéticas cognitivas 
semanticamente válidas) e, (2) no texto da Fundamentação da metafísica 
dos costumes (FMC), a necessidade lógica da liberdade. Isto permitiu 
elaborar um domínio prático no qual um imperativo categórico possa 
determinar a vontade livre objetivamente por meio de máximas subjeti
vas. Quer dizer, para poder enunciar uma proposição moralmente válida 
devo estabelecer, como condição de possibilidade, a liberdade da vontade 
e também a determinação dessa vontade, não só pela sensibilidade (as 
paixões), senão também pela razão, e não apenas por uma razão técnica 
(pragmática ou de habilidade, que produziria proposições técnico-práticas 
ou imperativos hipotéticos), mas por uma razão prática pura, quer dizer, 
por uma vontade determinada pela lei moral (imperativo categórico para 
os seres racionais finitos). 

Dito por outras palavras, para poder determinar moralmente a 
máxima que me manda agir devo poder determinar a minha vontade sob 
o imperativo do enunciado: age de tal modo que a máxima da tua vonta
de possa ser elevada como lei da natureza. Minha máxima deve ser sub
metida à universalização da lei que é imperativa para o ser racional finito, 
o qual também está submetido às inclinações. Se eu agir de acordo com 
máximas determinadas pela lei, então agirei sempre moralmente bem. 
Mas, como somos finitos, isto não ocorre sempre, e também não ocorre 
porque não se trata apenas de um cálculo lógico: preciso de querer agir 
pela lei não só porque sou um ser racional, mas também porque sinto o 
poder da lei sobre mim, porque reconheço a lei como imperativa sobre 
mim. O reconhecimento da força da lei sobre a minha vontade é efetivada 
(ou reconhecida) pelo que Kant chamou de sentimento de respeito como 
sentimento moral não patológico e está desenvolvido no capítulo dos 
motivos da razão prática ou das molas propulsoras da razão prática. Quer 
dizer, a obediência do imperativo não é um problema em relação com as 
conseqüências da minha ação (efeito de um cálculo), mas da determina
ção da minha máxima pela lei mediada pelo sentimento de reconheci
mento da força da lei em mim. 

Isto tudo permite determinar moralmente a minha máxima, mas não 
julgar a moral dos outros. O sentimento da força da lei em mim torna a 
determinação moral objetiva, porém, delimita a questão como um proble
ma da relação de mim mesmo com a minha própria consciência. Não há 
princípios externos, nem empíricos, nem metafísicos (dogmáticos), nem 
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institucionais que devam agir sobre a determinação da minha ação ou da 
máxima que me manda agir, se esta quer ser determinada moralmente3. 

A razão prática pura não é e nem pode ser um tribunal moral exter
no. Longe de levar a um cálculo deontológico, a efetivação do imperativo 
categórico leva a um modo de vida ético. Neste sentido, uma série de 
outros textos de Kant aponta para o dominio empírico no qual se realiza 
(efetiva) a lei como imperativo, que surge da crítica da razão prática 
(pura). Trata-se de todos aqueles textos que trabalham sobre a ética, o 
direito e a historia escritos nas décadas de oitenta e noventa. 

E nessa passagem que localizamos o início do nosso problema: Como 
é possível introduzir, no domínio aberto pela razão pura prática, noções 
como "posse", "fim que também é um dever" ou "progresso na história", 
sendo que em cada caso a razão pura prática deve se relacionar com o 
domínio dos objetos sensíveis (propriedades, virtudes e fatos históricos)? 

Não é ocioso aqui lembrar que Kant considerava esses dois domínios 
(o da razão prática e o dos objetos fenoménicos) divididos por um abismo. 

Apesar da dificuldade, algumas tentativas de resolução foram ensaia
das para o problema da relação entre os dois domínios. E o caso do texto 
de Ricardo Terra em Sobre a arquitetônica da filosofia prática. Outra é a 
interpretação da ética impura de vários comentadores americanos, espe
cialmente Louden. Dentro da linha de interpretação da semântica kantia
na (ver Loparic 2000) a possibilidade da noção de posse foi inicialmente 
elucidada por Loparic (2003), quando abordou a possibilidade das propo
sições de direito, a noção de fim que também é um dever foi inicialmente 
explanada por Hahn (2005), quando abordou os problemas semânticos 
das proposições de virtude e a possibilidade da noção de progresso na 
história foi inicialmente esclarecida por Meirelles (2002), quando abor
dou os problemas semânticos nas proposições históricas. 

Nosso trabalho consiste em avançar na direção indicada pelas pes
quisas (de orientação semântica) acima citadas buscando aprofundar e 
complementar a reflexão sobre a validade do significado de "progresso na 
história" como progresso moral, bem como avaliar outras interpretações à 
luz dos nossos argumentos. Dito por outras palavras, se a história como 
progresso moral é a realização da lei moral como imperativo categórico 
no domínio da natureza (voltaremos mais adiante sobre isto), então temos 

3 Para um estudo mais demorado ver LOPARIC, Z. "O Fato da razão: uma interpretação 
semântica". Revista Analytica, vol. 4, nro, 1999; PEREZ, D.O. "O Sentido na Moral 
Kantiana a partir de sua Estrutura Argumentativa (uma abordagem lingüístico-
-filosófico)". Anais de Filosofia de São João dei Rei, n.6, pp 89-96, ju l . 1999; "La ley de 
Freud a Kant". Revista Tempo da Ciência, CCHE/Unioesle, vol 8, num 16, pp. 13-26, 
2001; "Lei e coerção em Kant", in PEREZ, D.O. Ensaios de Ética e Política. Cascavel: 
Edunioeste, pp. 89-120, 2002; "A questão do sujeito entre Kant e Foucault" Anais, 
Guarapuava, num 3, pp. 11-23, 2004; 



70 Daniel Omar Perez 

duas questões a serem resolvidas: como passamos de um domínio para 
outro e qual é o significado da noção de "progresso na história"? 

É deste modo que consideramos pertinente formular nosso problema 
a partir da questão do significado do conceito de história e, assim, enten
der a passagem. 

Para tanto, 
(1) apresentaremos provisoriamente os distintos momentos nos 

quais Kant elabora a temática da história, 
(2) observaremos algumas interpretações possíveis do seu significa

do e, 
(3) argumentaremos em favor de uma polissemia da noção de histó

ria em Kant na busca da formulação de uma teoria da possibili
dade das proposições históricas. 

Á história em Kant 

Quando a história se tornou um problema para Kant, sua formulação 
não careceu de alguns rodeios necessários. Em 1754, escreveu a Pergunta 
acerca de se a Terra envelhece, considerada do ponto de vista físico, e em 
1755, publicou História geral da natureza e teoria do céu. Embora se 
mencione a questão que nos preocupa, esses textos pré-críticos não apre
sentaram propriamente uma teoria da história dos homens nem dos fatos da 
humanidade. Tratava-se de uma história da terra e dos céus. Embora se 
procure uma reflexão filosófica, os escritos desenham uma história natural. 
Do mesmo teor é a Cosmogonia escrita na sétima consideração do texto de 
1763, O único fundamento possível para uma demonstração da existência 
de Deus. Mas já em 1759, quando apareceu o Ensaio sobre o otimismo, a 
história dos homens começou a ser pensada teleologicamente. O texto é o 
anúncio de um Curso que seria ditado por Kant. Mencionavam-se algumas 
problematizações sobre Deus e as teorias de Leibniz a este respeito. 

Depois daqueles escritos, só em 1781 a questão da história apareceu 
como uma inquietação sobre A história da razão pura, no capítulo IV da 
Doutrina Transcendental do Método e no Prefácio. Assim, referindo-se à 
história da metafísica, Kant narrava a história dos célicos e dos dogmáti
cos, de como a fisiologia do entendimento humano de Locke se aproxi
mou do fim das disputas infindáveis, mas não conseguiu acabar com elas. 
Dentro dessa história se mencionava também os indiferentes das investi
gações metafísicas "cujo objeto não pode ser indiferente à natureza 
humana" (Kant, CRP A X). Natureza humana significa aqui estrutura de 
funcionamento da razão, e essa relação entre a estrutura de funcionamen
to da razão e a história da metafísica será decisiva porque a estrutura da 
história em três estágios corresponde ao modo que a razão tem de abordar 



Os significados da historia em Kant 71 

os problemas metafísicos. A resolução cética ou dogmática corresponde 
ao impasse da razão e a crítica ao seu bom uso. Lembremos que não se 
trata de uma "crítica de livros", "mas da faculdade da razão em geral, 
com respeito a todos os conhecimentos a que pode aspirar independente 
de toda a experiência; portanto, a solução do problema da possibilidade 
da metafísica em geral e a determinação tanto das suas fontes como da 
sua extensão e limites; tudo isto, contudo, a partir de princípios" (Kant, 
CRP A XII) . Isto é possível pelo próprio funcionamento da razão em um 
momento preciso da sua história. Esta articulação mostra-se nas palavras 
finais da Crítica da razão pura segundo a relação ao objeto, à origem e 
ao método dos conhecimentos da razão (e será mais tarde retomada no 
escrito dos Progressos da metafísica de Leibniz e Woljf até nossos dias, 
de 1791). O texto estabelecido por Rink em 1804 declarava que para 
medir os progressos da metafísica devíamos abordar o problema sob o 
aspecto formal e material. O aspecto formal mostra o funcionamento da 
razão kantiana e o material apresenta o percurso dos três estágios (dog-
mático-cético-crítico). O funcionamento da razão kantiana começa com a 
distinção dos juízos em analíticos e sintéticos, continua com a pergunta 
pela possibilidade dos juízos sintéticos a priori e finaliza com a questão 
de como é possível um conhecimento a priori a partir de juízos sintéticos. 
Cabe aqui destacar que este texto mostra claramente como o estudo da 
razão pura não é uma pesquisa psicológica e sim uma preocupação sobre 
o sentido das proposições. Já o percurso dos três estágios começa levando 
em conta as conquistas da metafísica desde Leibniz e Wolff, passa para a 
suspensão cética no levantamento das antinomias e acaba na atitude críti
ca da filosofia transcendental. É através de uma teoria da história da filo
sofia que Kant responde à pergunta da Academia Real de Ciências sobre 
os "progressos" da metafísica. 

Uma versão mais rudimentar da história da filosofia encontra-se na 
Lógica de Jasche. 

Entretanto, achamos um terceiro grupo de textos a partir de 1784 
com Idéia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita e 
Resposta à pergunta: que é a ilustração? Desde esse ano Kant não dei
xou de escrever sobre história. Os exemplos estão na resenha do livro de 
Herder em 1785, Começo conjetural da história humana em 1786, as 
passagens da natureza como um sistema de fins na Crítica da Faculdade 
de Julgarem 1790, A religião nos limites da mera razão, Sobre a expres
são comum: talvez isso seja correto em teoria, mas não serve para a 
prática e O fim de todas as coisas em 1793, algumas passagens da dou
trina do direito e da virtude em A metafísica dos costumes de 1797, o 
Conflito das faculdades e Acerca de se a espécie humana vai em progres
so constante para melhor de 1798 e a Antropologia de 1798. Neste últi
mo conjunto de textos podemos reunir uma produção de quase quinze 
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anos de reflexão que perpassa uma série de mudanças, pontos críticos e 
reformulações da filosofia transcendental. 

Uma ou várias teorias da história em Kant 

A pergunta que surge é: será que é possível falar de uma teoria da 
história no Kant do período crítico? 

Num estudo publicado em 1989, Yirmiyahu Yovel declarava sua 
preocupação pela dificuldade que acarreta tentar pensar sistematicamente 
a noção de história em Kant. Este conceito seria incompatível com a teo
ria kantiana do tempo e estabeleceria uma relação problemática com a 
história empírica (Yovel 1989, 4). Assim, a história seria menos uma 
ajuda do que um obstáculo para pensar o sistema kantiano dadas as suas 
(pelo menos aparentes) contradições. A indicação deste inconveniente 
pode ser visto também nos trabalhos de Antonio Marques (1987) e John 
Zammito (1992). Em seu livro Organismo e sistema em Kant, Marques 
trata o tema da história nas suas últimas páginas. Sua estratégia é reduzir 
a história ao desenvolvimento das disposições e aptidões do ser humano 
(claramente exposto no texto da Idéia...). Este desenvolvimento levaria a 
um Estado cosmopolita. "Tal seria a realização máxima da natureza e até 
sua intenção última". Mas Marques também nos adverte: "Como poderá 
Kant falar numa intenção última da natureza sem prejudicar a autonomia 
do prático e introduzir sub-repticiamente o empírico no transcendental, o 
natural no supra-sensível, o constitutivo no regulador?" (Marques 1987, 
359). Por outro lado, J. Zammito em The genesis of Kant's Critique of 
Judgment argumenta em favor da idéia de que o tema mais destacado da 
terceira Crítica é o da viabilidade do propósito moral do homem no mun
do sensível (Zammito 1992, 323), porém a história é tratada apenas mar
ginalmente em algumas poucas páginas e só fazendo menção do texto da 
Idéia e das disposições naturais do homem. 

Apesar das dificuldades expostas por esses autores sobre o tema 
podemos reconhecer duas grandes correntes de interpretação que buscam 
determinar o significado do conceito de história e ulteriormente seu lugar 
sistemático dentro do corpus kantiano. Por um lado, estão aqueles que 
propõem leituras unificadoras, por outro, os que propõem mais de um 
sentido ou de uma teoria da história em Kant. 

Leituras unificadoras sobre a noção de história 

Distintos comentadores, sob argumentos e perspectivas diferentes, 
têm arriscado uma leitura de conjunto da noção de história em Kant. 
Segundo Aléxis Philonenko encontramos uma "unidade orgânica" na 
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história kantiana (Philonenko 1986, 225) pautada pela abordagem da 
questão principal: que é o homem? Assim, escreveu Philonenko, "se a 
teoria da historia prova uma coisa, só uma, é que o homem é fundamen
talmente impuro" (Philonenko 1986, 226). Por um lado, há uma natureza 
do homem que inclui seus impulsos sensíveis (inveja, orgulho, traição, 
etc.), por outro lado, existe o mecanismo da razão que se realiza, de 
algum modo na natureza. Essa realização como cosmológica e cosmopo
lita seria a "história" (Philonenko 1986, 45). 

Ricardo Ribeiro Terra em 1986 publicou um texto intitulado Algu
mas questões sobre a filosofia da história em Kant. Sua tentativa era con
ciliar os textos de Kant mostrando a existência de uma teoria da história 
que busca sustentar a idéia de "progresso" como a realização dos fins 
político-jurídicos. Para R, Terra a história é a realização do direito. 

Roberto Rodriguez Aramayo (1992) sustenta que a filosofia da histó
ria de Kant está estruturalmente ligada com a moral. Do mesmo modo 
que Weil, ele pensa que não haveria possibilidade de que o ser humano 
finito trabalhasse pela lei moral sem acreditar que há um progresso na 
história. Portanto, toda a reflexão kantiana da história estaria destinada a 
prover uma orientação no pensamento para a realização do bem supremo. 

A mesma tese, porém defendida com argumentos diferentes, foi publi
cada por David Lindstedt, no ano de 1999 na revista Kant-Studien sob o 
título Kant: Progress in Universal History as a Postúlate ofpractical Rea¬
son. De acordo com o comentador, o fio condutor para entender a unidade 
da teoria kantiana da história seria uma defesa da possibilidade do bem 
supremo. Nessa tentativa estaria desenhada a empresa kantiana da história. 

Gerard Raulet em Kant, Histoire et citoyenneté, um estudo publicado 
em 1996, afirma que Kant teria elaborado uma "filosofia dinâmica da 
história, uma filosofia da passagem da teoria para a prática", na qual "a 
antinomia da necessidade e da liberdade pode ser considerada a figura 
base". Raulet escreve que os opúsculos de história colocariam em obra a 
resolução dinâmica da antinomia, haveria uma passagem constante entre 
antítese e tese onde a teleología seria o organon e onde o cidadão se reve
laria ator. O cidadão ocuparia o lugar da síntese entre o indivíduo e o 
Homem (ou espécie moral). Este seria o verdadeiro sujeito moderno: o 
sujeito de direito natural racional. Seria a figura central, o eixo da história 
kantiana. A interpretação de Raulet busca demonstrar a unidade dos tex
tos de história a partir da figura chave do "cidadão5' que encarnaria a arti
culação entre a teoria e a prática, "entre o juízo sintético a priori (sem 
cessar reafirmado por Kant como o modo por excelência da interrogação 
da diversidade à unidade e também como solução da pretendida oposição 
prática entre teoria e prática, contra Herder, Forster e Garve) e a lei moral 
como proposição prática a priori e o funcionamento do juízo segundo a 
terceira Crítica" (Raulet 1996, 5-6). 
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Leituras não-unitaristas sobre a noção de história 

Hannah Arendt mostra, nas suas Conferências sobre a filosofia polí
tica de Kant, que a reflexão sobre a história tem, na obra de Kant, pelo 
menos dois momentos. Por um lado, um momento no qual a natureza se 
apresenta como garantia de realização da história, por outro, o ponto no 
qual a preocupação se concentra na efetiva participação do indivíduo na 
organização da República. Aparentemente o divisor de águas teria sido o 
acontecimento da Revolução Francesa, da qual "com grande impaciência 
[Kant] esperava todos os dias a chegada de notícias" (Arendt 2003, 36). 
Segundo Arendt: 

'a partir daquele momento, a sua atenção não está só no particular, na 
história ou na sociabilidade humana. O núcleo das preocupações pas
sou a ser sobre tudo aquilo que hoje chamamos de direito constitucio
nal: o modo de organizar e constituir um corpo político, o conceito de 
governo 'republicano', isto é, constitucional, o tema das relações 
internacionais" (Arendt 2003, 37). 

A leitura de Arendt indica um deslocamento semântico no conceito 
de história em Kant surgido da interpretação de um acontecimento histó
rico como a Revolução Francesa. Com a indicativa de Arendt torna-se 
necessário focalizar mais de perto o ocorrido com o conceito de história 
para avaliar a mudança de significado e, assim, poder demarcar os dife
rentes momentos do conceito em Kant. 

Jean-François Lyotard, numa série de conferências ministradas no 
ano de 1981, na Escola Normal Superior de Paris, publicadas sob o título 
O entusiasmo, também adverte sobre a diferença entre Leitfaden e Ges¬
chichtszeichen que aparecem nos textos de 1784 e 1797 respectivamente. 
"Ambos os termos servem para expressar o histórico-político, porém não 
são do mesmo nível, pois o primeiro é um símbolo e o segundo é a deno
minação propriamente crítica de um passo interfacultativo importante" 
(Lyotard 1997, 59). O comentador reconstrói a noção de fio condutor 
desde o texto da Idéia, passa pela terceira Crítica e chega em A paz perpé
tua para mostrar como esse instrumento da razão, que seria reflexivo, 
"poderá servir para apresentar analiticamente o objeto do discurso da 
emancipação", fazer uma política republicana e ser um político moral 
(Lyotard 1997, 62). Seguidamente, Lyotard diz que o termo "signo da 
história" coloca um problema que Kant não tinha em 1784 que era o de 
mostrar um acontecimento Begebenheit que indique (embora não possa 
provar) que a humanidade é capaz de ser causa e autora do progresso. 
Assim, o signo histórico não adquirirá um significado intuitivo (percepti
vo) senão que referirá ao modo de pensar dos espectadores. Deste modo 
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aparece o entusiasmo como efeito de uma disposição moral do gênero 
humano diante dos acontecimentos (Lyotard 1997, 64-67). Esse "entu
siasmo" é definido por Lyotard em relação com o sentimento sublime. De 
algum modo, Lyotard basca aproximar o político do estético (como no 
caso de Arendt) relacionando sublime com entusiasmo e participação 
com sensus comunis4. 

Salvio Turró, em Tránsito de la naturaleza a la historia em la filoso¬
fia de Kant, de 19965, propõe a distinção de dois momentos na reflexão 
kantiana da historia. O primeiro, nos escritos de 1784-1786, o segundo 
momento, nos escritos posteriores a 1790. A racionalidade da histo
ria estaria caracterizada, primeiro, por um direcionamento hipotético, 
enquanto que no segundo momento a noção de historia deixa de ser hipo
tética para se converter em uma teoria praticamente fundada. Turró afir
ma que o primeiro momento, localizado nos textos da década de oitenta, 
caracterizar-se-ia pela "ambigüidade do estatuto epistemológico da filo
sofia da historia no conjunto do saber, e a carência de uma fundamenta
ção rigorosa do princípio compreensivo teleológico" (Turró 1996, 245). 
Com efeito, a noção do sentido da historia não teria "um estatuto episte
mológico dogmático-constitutivo, seria apenas uma hipótese verossímil 
aceitável em função das suas conseqüências interpretativas" (Tunó 1996, 
247). Turró ainda escreve que seu estatuto epistemológico seria idêntico 
ao das idéias reguladoras da experiência científico-natural e que a ordem 
da história estaria inscrita no interior da teleología da natureza. Dentro 
desta técnica da natureza, excluída a causalidade da liberdade, o homem 
seria o fim de uma série natural. A primeira filosofia da história de Kant 
apareceria como epílogo da filosofia da natureza com as seguintes carac
terísticas: providencialismo necessário, desenvolvimento de disposições 
de uma natureza humana no gênero e falta de distinção entre uma história 
interna (moral) e uma história externa (jurídica) (Turró 1996, 248-49). Já 
no segundo momento da reflexão kantiana sobre a história, que se inicia 
com o texto da terceira Crítica em 1790, "os acontecimentos humanos são 
fruto do dever como obrigatoriedade de realizar o bem supremo no mun
do, portanto, as nossas ações são, a fortiori, teleológicas" (Turró 1996, 
249-50). Isto acontece, segundo Turró, pela entrada da noção de liberdade 
já não como um mero conceito transcendental não-contraditório, senão 

4 Concordamos invariavelmente com toda a crítica de Ricardo Terra (2004) às interpreta
ções de Arendt e Lyotard, onde mostra a insuficiência de alguns dos seus julgamentos, a 
unilatcralidade das leituras e a arbitrariedade dos recortes da obra de Kant para poderem 
sustentar suas teses; porém, consideramos que as sinalizações que aqui destacamos 
devem ser levadas em conta se não quisermos passar por cima das diferenças fundamen
tais que apresenta o texto kantiano. 

5 Texto corrigido da tese de doutorado de 1985, intitulada Antecedentes kantianos de la 
fdosofia dei espírita (Siirgimiento de la razón histórica). 
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como mandato de realização do bem supremo no mundo. O desdobra
mento da noção de liberdade em seus dois aspectos, interna e externa, 
levaria ao desenvolvimento teleológico do devir humano a se apresentar 
também em dois níveis, um é o da construção de uma comunidade moral, 
o outro é o da construção de uma organização jurídica. 

Entre os unitarístas e os não-unitaristas temos a mais variada oferta 
de interpretações. O esforço de unificação da teoria kantiana da história é 
encontrado em outros comentadores. Todos eles, preocupados com a 
coerência e a sistematicidade do filósofo, procuram mostrar a solidez da 
teoria kantiana da história. Mas na hora de reconstruir a argumentação 
todos eles correm o risco de misturar os conceitos de um momento da 
reflexão kantiana com outro momento sem levar em conta a mudança da 
empresa. O problema destas interpretações está na sua orientação. Parece 
louvável procurar a unidade do pensamento de Kant (que interesse pode
ríamos ter em mostrar um Kant desvairado6), mas o problema é saber 
qual é o eixo da unidade. Nossa interpretação procura mostrar que fica 
difícil harmonizar todos os textos sob uma mesma formulação teórica. É 
neste sentido que encontramos filósofos e comentadores que buscam 
identificar as mudanças conceituais no pensamento de Kant sobre a histó
ria e que colocam um alerta para qualquer interpretação unificadora. 

Entre as duas grandes linhas de interpretação (unitaristas e não-uni
taristas), da questão da história em Kant, vemos aparecer os textos que 
compõem a obra sobre o assunto e com eles os argumentos que nos per
mitem decidir (provisoriamente) o rumo da nossa pesquisa. Sem renun
ciar a uma interpretação de conjunto da preocupação kantiana sobre a 
história acreditamos imprescindível tomar nota das mudanças (sem por 
isso achar inconsistências). 

A tarefa desta pesquisa 

E realmente significativo que a história humana (e já não apenas a 
história natural) tenha aparecido como questão constante para Kant 
depois de definir a problemática fundamental da filosofia transcendental, 
a saber, como são possíveis as proposições sintéticas. Se compreender
mos Kant como filósofo sistemático, então devemos entender o lugar da 
história na sistemática reflexão kantiana sobre a possibilidade das propo-

6 Embora, após Schopenhauer, a tese da senilidade tenha sido usada em várias oportuni
dades pelos mais variados comentadores não nos parece sustentável por carecermos de 
provas objetivas. Distanciando-nos de especulações subjetivas preferimos buscar recons
truir algum sentido a partir da estrutura conceituai dos próprios escritos kantianos de que 
dispomos. 
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sições sintéticas. Mas o problema da historia dos homens não foi coloca
do nesses termos de uma vez só. O modo de agrupamento dos textos pode 
ser compreendido a partir da hipótese de que conforma, no mínimo, três 
momentos na tematização da historia. O primeiro aparece na Idéia... 
apresentando a historia como fio condutor. O segundo momento aparece 
na CFJ como conceito heurístico de acordo com o funcionamento da 
razão. O terceiro na Metafísica dos Costumes e no Conflito das faculda
des onde se introduzem as noções de entusiasmo e signos da historia. Em 
cada caso apresentam-se um conjunto de elementos lógico-semánticos 
que determinam o significado da noção de historia: fio condutor, conceito 
heurístico e conceito ligado a um sentimento (entusiasmo). Em cada caso 
o modo de fazer sentido das proposições da historia têm um procedimen
to diferente. Assim sendo, observaremos que o deslocamento semântico 
mostrado por Arendt, continuado por Lyotard e indicado de modo dife
rente por Turró, não esgota todos os significados possíveis do conceito de 
historia e muito menos ainda os seus procedimentos de doação de sentido. 

Deste modo, será preciso: 

(1) mostrar que o texto da Idéia... (1784), por um lado, possui uns 
condicionamentos conceituais, uma estrutura e um objetivo que determi
nam a noção de história dos acontecimentos humanos, por outro lado, é 
um trabalho aberto cuja elaboração prepara os conceitos para uma poste
rior reflexão crítica propriamente dita. Este texto está próximo (estrutu
ralmente) de um outro escrito do mesmo ano: Resposta à pergunta: que é 
o iluminismo? e das Lições de Ética de Moralphilosophie Collins e suas 
preocupações com a ética estóica. O texto sobre o iluminismo prepara os 
elementos para pensar a relação entre um sujeito autônomo e o progresso 
da história na passagem da menoridade para a maioridade, porém ainda 
carece de qualquer reflexão sobre a lei moral. O texto das Lições de Ética 
de Collins busca pensar conceitos como os de natureza, destino e provi
dência. Isso tudo está presente no texto da Idéia. Entretanto, não conside
ramos hermeneutic amenté pertinente inserir este texto numa estrutura 
conceituai que aparecerá mais tarde. Isto é ainda mais grave quando se 
interpreta o escrito como teleológico numa relação de continuidade com 
aquilo que se interpreta no §83 da CFJ como reflexionante. Em 1784 
Kant não tinha a menor idéia do que significaria teleología no sentido da 
CFJ. A elaboração desse texto foi posterior a 1788. Por esse motivo, tra
balharemos com a hipótese de que Kant utiliza uma noção de história 
enquanto fio condutor como hipótese de um romance a ser escrito (a pró
pria história). Sua justificativa será hipotética. 

(2) avaliar o significado de história a partir da terceira Crítica mos
trando que Kant avança com a noção de 1784, mas inserindo o conceito 
dentro da estrutura de classificação dos juízos como juízo teleológico. 



78 Daniel Omar Perez 

Aqui a noção de historia deve ser re-significada levando em conta a apa
rição da liberdade prática e da lei moral, que não estavam inseridas no 
texto de 1784, portanto, deveremos mostrar a articulação estrutural que 
existe na noção de fins da razão aparecidos nas três Críticas já sob a teoria 
da possibilidade dos juízos teleológicos. Lembremos aqui que no texto de 
1790 não aparece a noção de Providência como garantia do desenvolvi
mento da história e, como todos sabemos, a noção de intencionalidade da 
natureza é criticada (no estrito sentido kantiano). Os conceitos que con
formam os juízos teleológicos nesse texto não são meramente hipotéticos. 
Portanto, a justificativa estará inserida no modo de justificação dos juízos 
reflexionantes. Entretanto, neste momento nosso trabalho apresentará 
uma dificuldade, será necessário interpretar o texto de 1795, quando Kant 
publica À paz perpétua, e onde ele volta a fazer aparecer (embora margi
nalmente) a noção de Providência como elemento na realização do pro
gresso da história 

(3) mostrar que o significado de história é re-trabalhado nos anos 
1797-98, levando em conta os elementos do direito e da política elabora
dos na doutrina do direito e nos opúsculos histórico-políticos cujas idéias 
não foram nem mesmo cogitadas na década de 1780, quando Kant estava 
elaborando o texto da Idéia... e a Crítica da faculdade de julgar. No texto 
Conflito das faculdades Kant retoma a pergunta pela possibilidade da 
história e na sua resposta utiliza dois elementos diversos para justificar o 
conceito. Primeiro, descarta duas hipóteses e, em segundo lugar, vincula 
o conceito com o sentimento de entusiasmo. Aqui devemos compreender 
o que Kant entende por hipótese e por sentimento de entusiasmo. 

(4) mostrar a relação do progresso na história com o progresso moral e 
o que isso significa, mesmo quando Kant afirma uma relação entre progres
so e direito que seria possível até numa república de demônios, este é um 
ponto fundamental para articular a unidade entre ética, direito e história. 

Como conseqüência disto, concluiremos mostrando o alcance e o 
limite dos significados do conceito de história e da possibilidade de uma 
leitura unificadora da história em Kant pautada pela pergunta sobre o seu 
significado, em face à elaboração de uma teoria da possibilidade das pro
posições da história, mas sem descuidar as nuances diferentes em cada 
momento. 

Não se trata de decidir se há uma ou várias teorias da história em 
Kant (porque não há propriamente uma ou várias teorias da história) e 
sim a elaboração sistemática de uma teoria da possibilidade das proposi
ções históricas. Em algum sentido isto é o que Lyotard declara como 
"ideal filosófico" e que não seria fazer um sistema como construção de 
uma teoria dogmática, "mas julgar as pretensões de validade de todos os 
conhecimentos (chamados proposições ou sentenças) e julgar suas res
pectivas relações com os fins essenciais da razão" (Lyotard 1997, 22). 
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Por outro lado, a interpretação semântica (Loparic 2000) da filosofia 
crítica também nos orienta para a reconstrução dos âmbitos nos quais os 
diferentes tipos de proposições fazem sentido. Até ao momento alguns 
avanços foram realizados por mim nessa direção. Trabalhei o significado 
do conceito de história como fio condutor, os significados da noção de 
hospitalidade e alguns elementos da história nos estudos das proposições 
reflexionantes apresentando trabalhos em eventos e publicando artigos 
em 2003, 2004 e 20057. Mas isto apenas me proporcionou os elementos 
do ponto de partida da minha hipótese de trabalho e o reconhecimento da 
limitação das interpretações já realizadas por outros comentadores. No 
que segue buscarei justificar a hipótese e o rumo da pesquisa. 

P A R T E I: HISTÓRIA COMO ROMANCE 

A estrutura da Idéia 

O texto da Idéia de uma história universal desde um ponto de vista 
cosmopolita parte do conceito de Leis Gerais da Natureza que determinam, 
por um lado, as ações humanas como manifestações fenoménicas da liber
dade da vontade e, por outro lado, os fenômenos propriamente naturais. Na 
ordem das ciências, a Ciência Natural explica os últimos fenômenos, 
enquanto que a História seria a narrativa (Erzählung) dos primeiros. Para 
alguém poder desenvolver a tarefa narrativa da História é preciso antes de 
qualquer coisa encontrar um fio condutor (Leitfaden), algo que nos ajude a 
entender o tapete das ações humanas tecido com aparentes fios de loucura e 
acaso (palavras de Kant). Este labirinto de ações humanas está composto -
segundo o próprio Kant - por vaidade infantil, maldade e até certo impulso 
destrutivo que não nos permite formar um conceito do que seria o decurso 
da história. De acordo com Kant, os homens agem de forma egoísta e inso
ciável e isso torna inviável qualquer tentativa de entender a história a partir 
dos seus próprios atos. Neste sentido, não haveria qualquer possibilidade de 
criar uma estratégia que, partindo dos dados empíricos, ordenasse a história 
humana. A ação humana não é determinada nem pelo instinto, como nas 
abelhas e nos castores, nem segundo um plano preestabelecido por nós 
mesmos, como seres racionais e cidadãos do mundo. Não há um plano da 
história humana que dependa da vontade dos indivíduos, seja esta determi
nada instintivamente ou pela razão. 

7 Estou-me referindo à lista das publicações que constam na bibliografia. Os estudos que 
comecei na década de noventa, resultando em publicações sobre o significado dos con
ceitos nos textos pré-críticos, permitiram-me chegar agora ao problema do significado 
da história. 
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No entanto, essas manifestações da liberdade da vontade, que à sim
ples vista pareceriam aleatórias (como nos casos de casamento, nasci
mento e morte), mostram a sua regularidade nas estatísticas. Com efeito, 
assim como na natureza podemos falar de uma regularidade dos fatos 
segundo leis, também devemos poder falar de regularidade dos fatos 
humanos na história. Essa seria a tarefa de uma filosofia da história: bus
car a regularidade, as constantes, o fio. Uma analogia serve de ilustração. 
Kant compara mudanças atmosféricas com matrimónios, nascimentos e 
mortes que funcionariam também de acordo com leis naturais constantes. 
Existe uma regularidade nos ciclos climáticos, do mesmo modo que exis
te uma regularidade nos ciclos da vida. O fio se encontraria no conjunto e 
não na particularidade. Se bem o exemplo pode ser útil para pensar a 
mudança de foco (do indivíduo para a espécie, do fato particular para o 
conjunto) não é pertinente avançar exageradamente em essa analogia, 
uma guerra não é um trovão assim como a constituição civil não é um dia 
ensolarado. Não é segundo a causalidade mecânica (do instinto natura!) 
que os homens são levados a agir conforme um fim como acontece com o 
clima. Neste sentido, fica também duvidosa a hipótese de que a Idéia... 
seja uma extensão da história natural. Também não é de acordo com um 
plano racional feito por indivíduos que podemos determinar o curso do 
conjunto dos acontecimentos. Devemos descobrir um fio condutor que 
nos permita traçar a história de umas criaturas que procedem sem plano 
próprio, mas livremente, no mínimo em sentido negativo. Os aconteci
mentos humanos responderiam a uma intencionalidade lógica a partir da 
qual é possível agrupá-los e, neste sentido, é preciso construir esse con
ceito de intencionalidade de modo que possa ser logicamente coerente e 
semanticamente adequado. Assim sendo, não é olhando para os fatos que, 
por indução, vamos obter a narração da história e sim definindo o fio a 
priori que permitirá dar sentido a esses fatos. Trata-se de observar o 
modo segundo o qual Kant nos apresenta a busca e a possibilidade de 
uma intencionalidade ou um propósito da natureza (Naturabsicht) a partir 
da qual poderíamos dizer que os fatos se alinham em algum sentido. Mas, 
devemos lembrar que não se trata de uma intencionalidade dos fenôme
nos da natureza, e sim de uma intencionalidade que aparece quando se 
contempla o jogo da liberdade humana. Isto coloca de início algumas 
questões, a saber: que tipo de conceito é esse (Naturabsicht)'? Temos 
algumas possibilidades que podemos investigar. Trata-se de um conceito 
que se refere a um objeto real, de uma hipótese, de um conceito teleológi
co ou de um conceito reflexivo? 

Para descartar alguns equívocos imediatamente, podemos dizer que a 
busca de Kant pelo fio condutor numa intencionalidade da natureza não 
deve ser entendida de modo realista, mas como parte da pesquisa que se 
desenvolve no interior da filosofia do idealismo transcendental. Como 
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exemplo do que seria pensar o conceito de um modo não-realista citamos 
as seguintes palavras de Collingwood: 

"Quando o cientista se descreve a si próprio como descobrindo leis, 
não quer dizer que exista um legislador chamado Natureza, quer dizer 
que os fenômenos mostram uma regularidade e uma ordem que não 
apenas pode, mas que deve ser descrito através de alguma metáfora 
desse tipo. Do mesmo modo, quando o historiador fala de um plano da 
Natureza não quer dizer que exista uma mente chamada Natureza que 
elabora conscientemente um plano que se deve realizar na história, 
quer dizer que a história procede como se existisse essa mente" (Col
lingwood 1946,11)8. 

Na Crítica da razão pura Kant já tinha demonstrado a impossibili
dade de afirmar a existência de um ser superior inteligente que manipule 
os fios da história. Os limites da razão só deixam falar cognitivamente de 
objetos que se apresentam de algum modo na sensibilidade. Porém, é 
possível pensar numa idéia que nos permita unificar fatos empíricos sem 
por isso ter que apresentar intuitivamente o objeto dessa idéia. Assim 
sendo, devemos perguntar: essa idéia deve ser entendida como hipotética, 
como teleológica ou como reflexionante? 

O estatuto da idéia 

Para responder à pergunta anteriormente formulada ensaiaremos 
uma interpretação do texto da Idéia de uma história universal... O texto 
tem nove proposições. As três primeiras falam sobre as disposições origi
nais do homem, na quarta aparece o mecanismo no qual funcionam ou 
operam as disposições, na quinta apresenta-se o modo no qual se resolve 
o mecanismo, na sexta, sétima e oitava mostra-se o desenvolvimento da 
solução e na nona há uma espécie de conclusão. Todos os elementos que 
aí surgem, a saber: disposições originais, insociável sociabilidade, consti
tuição civil e federação de repúblicas poderíamos dizer que são os traços 
que saturam o significado do conceito de intencionalidade da natureza 
(Naturabsicht) como fio condutor da história. O problema é, primeiro, 
saber qual a relação que existe entre estas proposições; segundo, qual a 
relação que o conceito tem com o fato das ações humanas enquanto fenô
menos; e, terceiro, até onde posso avançar com esse conceito sem estar 
utilizando uma mera quimera. 

8 Em um artigo sobre história cm Kant, Roberto Rodriguez Aramayo cita as mesmas 
palavras de Collingwood. Eu não encontrei um texlo melhor para ilustrar a idéia. 
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Relação das proposições entre si 

No primeiro princípio apresenta-se a relação entre as disposições 
originais e o seu desenvolvimento completo. Esta proposição está justifi
cada porque se considera a única forma possível de encontrar regulari
dade na natureza que permitiria um estudo sistemático e não uma simples 
relação arbitrária. A relação entre as disposições naturais e seu desenvol
vimento baseia-se no entendimento teleológico que devemos observar no 
funcionamento da disposição dos órgãos de um corpo e da natureza toda. 
Um princípio de ordenamento teleológico serve como fio condutor da 
razão para compreender a natureza. 

Assim entramos no segundo princípio, que se apresenta em duas 
partes: (1) afirma a possibilidade de compreender o desenvolvimento das 
disposições naturais no homem também ideologicamente e, (2) busca 
argumentar que se admitirmos a compreensão teleológica na natureza 
então devemos aceitar sua validade também no homem. Kant declara que 
as disposições originais, que se relacionam com o uso da razão, devem se 
desenvolver na espécie e não nos indivíduos. O deslocamento é sutil, 
porém significativo, por procedimento analógico passamos das disposi
ções originais de um organismo vivo para as disposições originais em 
relação com o uso da razão no homem e do indivíduo para a espécie. "A 
razão - diz Kant - é a faculdade de ampliar as regras e as intenções do 
uso de todas suas forças além do instinto natural". E para isso a razão 
necessita de tateio, exercícios e aprendizados que são transmitidos de 
uma geração para outra em uma cadeia indefinida. Por isso, embora o 
processo se inicie nas disposições originais do indivíduo não se completa 
nele e apenas pode se realizar na espécie. 

Isto leva-nos ao terceiro princípio, avançando na noção de uso da 
razão segundo uma "pedagogia" que não se desenvolve em indivíduos, 
mas na espécie. O propósito da Natureza (inserido já nas disposições 
originais e seu desenvolvimento) seria que o homem, por meio de razão e 
liberdade da vontade pudesse participar da felicidade e da perfeição que 
ultrapassa - de acordo com Kant - a mera ordenação mecânica da sua 
existência animal. 

O mais interessante desse parágrafo é que o desenvolvimento das 
disposições originais como sendo o uso da liberdade da vontade levará a 
um resultado moral que tornará o homem digno de perfeição e felicidade. 
Na primeira proposição apresenta-se a compreensão teleológica da 
natureza, na segunda proposição mostra-se que o homem também pode 
ser compreendido teleologicamente e é como se a terceira proposição 
fosse o resultado da aplicação da primeira (completo desenvolvimento 
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das disposições originais) na segunda (o homem na espécie). Isto leva a 
uma espécie de passagem do orgânico para o racional e finalmente moral. 
O exemplo dado por Kant se apresenta numa curiosa série. Os chifres do 
touro, as garras do leão, os dentes do cachorro, - diz Kant - são subs
tituídos pelos dotes da racionalidade que levarão o homem a fazer, com 
suas próprias mãos, seus próprios vestidos, cuidando de si mesmo e de 
sua própria felicidade9. A perspicácia, a prudência e a bondade são 
entendidas como obra do trabalho e este toma o homem digno de bem¬
-estar e felicidade. 

Assim, essa felicidade como algo por merecer se encontra no pro
cesso que vai dos fenômenos da natureza às manifestações da liberdade. 
Esse elemento é importante para pensar a noção teleológica do propósito 
da natureza como um processo que busca sua culminação no desen
volvimento de aptidões morais e não meramente num desenvolvimento 
físico ou jurídico-político. Kant afirma veementemente que a natureza 
não se preocupa com que o homem viva bem, mas com que se torne digno. 

Entretanto, essa dignidade não é alcançada sem o mecanismo do 
antagonismo e é aí que Kant introduz, na quarta proposição, o trabalho 
racional pela constituição civil. A entrada em sociedade é propícia para o 
desenvolvimento das disposições de acordo com o uso da razão, porém o 
egoísmo do homem, o fato de querer dispor das coisas à vontade, cria 
resistências e a tendência ao isolamento. A insociável sociabilidade fun
ciona como motor da história e serve fundamentalmente para passar do 
estado de natureza ao estado de cultura, aparece o valor social, forma-se o 
gosto e passa-se da "rude disposição natural à diferenciação moral em 
princípios práticos determinados", "forma a sociedade num todo moral 
patologicamente provocado". Mas esta afecção patológica é também o 
maior dos problemas da espécie humana: a construção de uma constitui
ção civil "que administre o direito em geral". Essa questão, que aparece 
na quinta proposição, é o ponto mais difícil de resolver na coerência 
interna do conceito em questão. Não podemos derivar do próprio proble
ma do antagonismo a solução da constituição. Isto é, do desenvolvimento 
das disposições originais podemos chegar até ao antagonismo, mas em 
hipótese nenhuma podemos dizer que do antagonismo se derive neces
sariamente uma constituição e menos ainda uma federação de Estados (o 
cosmopolitismo). O próprio Kant reconhece o aparente exagero desta 
idéia, e repete a preocupação na nona proposição. Mas a introdução da 
noção de constituição civil se justifica quando observamos a finalidade 
outorgada à história segundo o fio condutor estabelecido pelo propósito 

9 É curiosa a semelhança com o texto de Nietzsche Verdade e mentira em sentido extra¬
moral, pois. ambos os pensadores destacam a precariedade da situação do homem na 
criação da racionalidade. 
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da Natureza como desenvolvimento das disposições originais. Assim, 
Kant formula a pergunta retórica: é razoável supor finalidade da Natureza 
nas partes e rejeitá-la no conjunto? A resposta que não precisa ser dada é 
que sendo razoável pensar que se devem desenvolver as disposições ori
ginais no uso da razão, então também é razoável pensar que devem ser 
dadas ou criadas a condições para o desenvolvimento e assim, detrás para 
frente justificamos a introdução da constituição civil como uma exigência 
razoável do próprio desenvolvimento das disposições originais que levam 
à construção de condições para dito desenvolvimento. Por um lado, a 
constituição civil aparece como a condição que favorece o desenvol
vimento, mas, por outro lado, aparece como produto do desenvolvimento. 
O problema chave está na relação entre as disposições originais e o uso 
da razão que nos vai levar à constituição civil. A constituição civil 
aparece como a solução razoável dos confrontos entre seres racionais 
finitos que se debatem em conseqüência das suas disposições originais e 
também como a possibilidade de promover o uso da razão. Porém, essa 
solução razoável não depende apenas de impulsos naturais (egoísmo, 
ambição, cobiça) senão também de um modo de pensar que propicia a 
transformação. Trata-se da Aufklärung. Kant define esse movimento do 
pensamento num outro texto publicado no mesmo ano da Idéia... Em 
Resposta à pergunta: que é Aufklärung? encontramos na primeira frase 
do texto: "Aufklärung é a liberação do homem da sua culpável 
menoridade. A menoridade significa a impossibilidade de se servir da sua 
inteligência sem o guia de outrem". Aufklärung é o modo de pensamento 
que se funda na decisão de se servir de si mesmo, das suas disposições 
originais enquanto ser racional. Se o homem não ficar apenas num "esta
do de pupilo" permanente, sob a tutoria de outros (intelectuais, médicos 
ou sacerdotes), se ele assumir o desenvolvimento das suas capacidades, 
então poderá passar do despotismo para a liberdade. Entre a decisão e o 
desenvolvimento das disposições originais avançamos na história que se 
manifesta nos acontecimentos políticos. Este avanço da história nota-se 
não por uma revolução (que poderia ser apenas motivada por impulsos e 
servir só para substituir um despotismo pessoal por outro), mas por uma 
república. De acordo com Kant, poderíamos pensar que uma revolução 
seria apenas um movimento violento no exercício do poder central, mas 
isto não refletiria necessariamente um movimento da história de acordo 
com o fio condutor da razão. Entretanto, a república seria promovida pelo 
uso da liberdade da vontade e administraria a coexistência das liberdades. 
Este tema é tratado nos dois textos de 1784 como um passo a ser dado na 
história humana. Em Resposta... o uso da razão, o exercício do discurso 
religioso, a promulgação de leis, os próprios atos de governo do Soberano 
devem promover a emancipação do homem da tutela por meio da 
coexistência das liberdades para serem compreendidos como "progresso". 
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Em Idéia... Kant afirma que a constituição civil propicia os melhores 
efeitos das inclinações naturais do homem da mesma maneira que as 
inclinações insociáveis do homem e o uso da razão com liberdade promo
vem a constituição civil. E também nesse sentido que Kant utiliza o termo 
Aufklarung na proposição oitava e se refere a ele na proposição sétima do 
texto da Idéia. Na proposição oitava Kant comenta a relação positiva entre 
liberdade e Aufklarung. Na proposição sétima ele denuncia a ação negativa 
que exerce a força dos "Estados expansionistas ambiciosos e violentos" 
sobre a formação do modo de pensar dos cidadãos 1 0. Quer dizer, a 
constituição civil é introduzida como conseqüência na medida em que se 
deriva do uso da liberdade, mas é condição de possibilidade na medida em 
que propicia esse uso, assim sendo, possibilita o progresso como progresso 
moral e não meramente político. É por isso que Kant é partidário da 
república, porque no fundo não se trata de justificar um projeto político e 
sim de pensar o uso da liberdade como a possibilidade de ser digno de 
felicidade. E por isso também que Kant não pode ver um acontecimento 
revolucionário como um progresso em si. Neste sentido, aceitamos em 
princípio os argumentos dos que, como em Kleingeld (1995), afirmam que 
o desenvolvimento das disposições originais culmina na moralização do 
homem e nos distanciamos, parcialmente, dos argumentos dos que vêem a 
história como a realização do direito, como no caso de Terra e Loparic. 

Se continuarmos no decurso traçado pelos textos na cadeia de 
argumentos apresentados nos §§ 83 e 84 da terceira Crítica e a introdução 
do sentimento de entusiasmo, como sentimento moral no Conflito das 
Faculdades, então veremos que se trata de um progresso moral e não 
apenas de um projeto político (ampliaremos isto na segunda e terceira 
parte deste trabalho). 

Na sexta proposição Kant introduz mais uma peça articuladora do 
significado do conceito de intencionalidade da natureza (Naturabsicht) 
como fio condutor (Leitfaden) da história, porém, a princípio, este ele
mento se apresenta como aparentemente contraditório com o dito até 
agora. Trata-se do agir humano diante das suas tarefas para a efetivação 
da finalidade da história. Já foi dito que este conceito teleológico de 
história não propõe uma intencionalidade mecânica, por outro lado, 
também não postula uma mente divina, no sentido realista. Não sendo 
uma coisa nem outra, a intencionalidade da natureza (como conceito) 
precisa de ser "realizada". Vimos que se realiza na espécie, mas é neces
sariamente através dos homens. Kant já nos tinha dito também que esse 
homem não era digno de confiança para uma tarefa de tal magnitude. E 
aqui volta a reforçar essa idéia: "com uma madeira tão torta como é o 

1 0 Este tema também é abordado no texto À paz perpétua quando se desenvolve o pro
blema da hospitalidade. 
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homem, não se pode conseguir nada inteiramente direito". A metáfora 
serve para marcar a distância entre a experiência humana do exercício da 
política e a idéia de uma finalidade da história que nos permita narrar os 
fatos. A metáfora mostra que entre a fisiologia e o direito há um abismo. 

O problema é o seguinte: a constituição civil precisa de um governo, 
exercido por uma pessoa ou um conjunto de pessoas, que concretize as 
disposições naturais e permita avançar na história através do seu desen
volvimento. Kant parece estar aqui articulando duas ordens de argumen
tos: uma ordem lógica (que nos permite narrar fatos) com uma ordem 
antropológica (que remete para as condições de uma natureza humana). 
Kant escreve que o homem é um animal que abusa da sua liberdade e, 
portanto, tem necessidade de um senhor "que quebre sua vontade parti
cular e o obrigue a obedecer à vontade universalmente válida" 1 1. Pode
mos pensar, sem contradizer o texto, que Kant não está apelando para um 
dado antropológico empírico, mas para um pressuposto: o homem é um 
ser racional finito, determinado pela razão prática, mas também patologi
camente afetado. Deste modo, podemos dizer que o homem kantiano 
pode ser tão determinado nas suas ações pela razão quanto pela paixão. 
Assim sendo, a imperfeição do agente é mais um indicativo de que a 
realização da idéia da intencionalidade no tempo, isto é, do propósito da 
Natureza na história, não é direta como no caso de um conceito do enten
dimento e sim aproximativa. E em função desta realização aproximativa 
da idéia da intencionalidade da natureza que uma rede de relações vai 
para além da constituição civil e se aprofunda na caracterização racional 
dos indivíduos que agem em sociedade. Dito sem rodeios, a caracteriza
ção do homem é mais um elemento da compreensão racional do signifi
cado da noção de história que uma informação empírica a ser constatada. 

Na sétima proposição Kant nos explica que: 

"Aquela mesma insociabilidade que obrigou aos homens a entrar em 
esta comunidade, é causa, mais uma vez, de que a comunidade, nas 
relações exteriores, isto é, como Estado em relação com outros 
Estados, encontre-se em liberdade e, portanto, cada um deles tem de 
esperar do outro o mesmo mal que impulsionou e obrigou os 
indivíduos a entrar em uma sociedade civil legal". 

1 1 A aproximação de Kant ao pensamento de Hobbes neste ponto é fácil demais para ser 
aceita. Na figura do Soberano que se apresenta neste texto estaríamos diante de um 
Leviatã kantiano? Por outro lado, o lobo hobbesiano seria o insociável kantiano que 
entra em sociedade por cálculo racional? A primeira pergunta pode ser respondida 
negativamente. Em Hobbes é o poder de coação do Soberano que garante o equilíbrio e 
a estabilidade entre os integrantes de uma sociedade com lei, seja ela despótica ou 
republicana. Deste modo, concordamos com Salvio Turró (1996, 257), "anula-se toda 
possibilidade de avanço histórico". A segunda pergunta também tem uma resposta 
negativa. Em última análise, em Kant a entrada do homem na sociedade está determi
nada por uma necessidade prática do desenvolvimento da própria razão. 
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Se bem é verdadeiro que na proposição anterior Kant apela para a 
boa vontade do soberano na realização do exercício da razão, por outro 
lado, o soberano, como qualquer outro indivíduo, não terá, no longo 
prazo, mais alternativas do que ser razoável segundo o próprio dispositivo 
da racionalidade. 

Tudo se passa como se tivéssemos duas vias de acesso ao ponto de 
resolução. Por um lado, a experiência das guerras, as devastações e as 
revoluções, e, por outro lado, o uso da razão (que aqui às vezes se parece 
com o bom senso e outras com o cálculo hobbesiano) na realização da 
legalidade. O ponto de resolução é a constituição de um Estado como 
autômato desde a constituição civil até sua conseqüência inevitável, a 
saber, o Estado cosmopolita (weltbürgerlichen Zustand) ou uma Liga de 
Estados (Staaienverbindung). Nesta situação, por um lado, teríamos 
desenvolvido na história as disposições originais do homem e, por outro 
lado, estaríamos propiciando o mesmo desenvolvimento ainda mais e, 
assim, formando a cultura e não apenas a civilização e, portanto, também 
a possibilidade de nos tornarmos dignos de felicidade. 

Estes são os elementos que outorgam coerência interna e significado 
lógico ao conceito de intenção da natureza que, como fio condutor, nos 
permitiria narrar o romance da história (ou, dito de outro modo, contar a 
história empírica, mas como uma história com sentido e não como um 
mero agregado arbitrário). 

Relação que o conceito tem com o fato das ações humanas enquanto 
fenômenos e de porque não é um conceito meramente quimérico. 

Na proposição oitava Kant, primeiro, define mais uma vez a história 
como o desenvolvimento das disposições originais do homem como ser 
racional e depois introduz a questão da referência do conceito de inten
cionalidade da natureza (Natuarabsichi). O problema chave aqui é a 
relação entre as disposições originais e o uso da razão. Neste momento, 
deveríamos destacar explicitamente que disposições originais aqui não se 
refere a um estudo antropológico da natureza humana empiricamente 
determinada e sim às características de um ser racional finito destinado a 
cumprir determinados fins (também racionais)12. Assim sendo, se como 

1 2 Em Algumas questões sobre a filosofia da história em Kant, Ricardo Terra escreve: 
"No plano da filosofia da história e da política leva-se em conta o estudo do homem 
sensível, das inclinações, e o mais interessante é que estes assumem um papel positivo 
em relação ao desenvolvimento das disposições naturais da espécie humana". Podemos 
aderir a esta afirmação desde que não estejamos afirmando uma relação de fundamen
tação. Isto é, que a filosofia da história de Kant se fundamente num estudo antropológi
co da natureza do homem. Por isso, não podemos concordar com a afirmação de Fran
cisco Herrero (1975, 173-4): "Kant pode conceber uma filosofia da história política 
porque encontrou na natureza do homem uma garantia que assegurava o sentido das 
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dissemos até aqui, não é um instinto natural, mas o uso da razão que vai 
levar à constituição civil que não é medido no indivíduo, mas na espécie 
e, portanto, concebe-se como fio condutor ao longo do tempo, então este 
fio condutor não pode ser apresentado (ou exibido em termos kantianos) 
através de alguns poucos fenômenos. Deve poder ser contemplado num 
longo movimento. É preciso um distanciamento prudente. Para reforçar o 
argumento Kant utiliza a analogia do movimento dos planetas em um dia 
para mostrar a impossibilidade da exibição do fio condutor quando se 
trata de macrofísica. 

Outro elemento importante é que o uso do conceito de intenciona
lidade da natureza não forma proposições descritivas (cognitivas) como 
aquelas expostas na primeira Crítica ou prescritivas (morais) como as que 
serão expostas na Crítica da razão prática. Trata-se, portanto, de uma idéia 
que possui uso lógico, mas não determinante. O fio condutor, que é teleo
lógico, não permite nem obter uma lei do desenvolvimento mecânico, nem 
orgânico. O exemplo da ação humana não serve como constatação para 
outorgar valor de verdade ao fio condutor (como Naturabsicht) que 
funciona a modo de hipótese13 não porque afirme algo que possa ser 
mostrado, demonstrado ou provado, mas porque o contrário é impossível. 
Trata-se, segundo Kant, de considerar (ansehen)u a história sob este ponto 
de vista (Gesichtspunkt)15. 

Esta concepção de hipótese foi adotada por Kant pela primeira vez 
num texto pré-crítico de 1755 (Nova Dilucidatió) para explicar os 
eclipses dos satélites de Júpiter 1 6. Do mesmo modo que aqui a hipótese 
não é escolhida aleatoriamente nem por um procedimento de testes, senão 
a partir da impossibilidade de pensar o oposto. Quer dizer, pensar no 
oposto a um fio condutor a priori para estabelecer o sentido da história 
implicaria na impossibilidade de pensar a história sistematicamente. Mais 
ainda, os traços semânticos que preenchem o significado do conceito do 
fio são estabelecidos racionalmente, quer dizer que concordam com os 
interesses da razão 1 7 . 

ações efetivas da humanidade". Todo o nosso trabalho consiste em mostrar que a 
garantia do conceito de história está nas condições de possibilidade que conformam o 
funcionamento da razão e não numa antropologia. 

1 3 A Idéia não é o único texto sobre história no qual podemos entender a noção de uma 
hipótese. Veremos isto mais adiante. Sobre o desenvolvimento desta tarefa ver PEREZ, 
D. O. "A história como romance em Kant", in VERARDI BOCCA, F. Natureza e Liber
dade. Curitiba: Editora Champagnat, pp. 29-37, 2005. 

1 4 Ver proposição oitava. 
1 5 Ver proposição nona, p. A 410. 
1 6 Trabalhei esse tema num texto publicado cm 2000 e intitulado A Predicação do Ser. (A 

análise kantiana no período pré-crítico. Uma aproximação lógico-semântica do texto 
Principiorum Primorum Cognitionis Metaphysicae Nova Dilucidatió.). 

1 7 Em outro contexto, Ricardo Terra também sustenta a idéia da hipótese da história 
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O fio condutor não é nem verdadeiro nem falso, mas útil ou inútil, 
como qualquer fio. Útil para pensar teleologicamente a paz, a federação 
de repúblicas, a constituição civil e o antagonismo como o percurso do 
exercício da liberdade. Quer dizer, o "propósito da natureza" é um con
ceito que coloca uma finalidade teleológica estabelecida como hipótese 
para pensar as condições jurídico-políticas de possibilidade da realização 
das disposições naturais do ser racional finito que o leva a ser digno da 
própria felicidade. A justificação funda-se na funcionalidade racional do 
próprio conceito para ser usado na compreensão sistemática das ações 
humanas. Deste modo evitaríamos o exercício rudimentar de narrar um 
mero agregado de acontecimentos. 

Isto é o que temos na nona proposição: o propósito da natureza 
enquanto fio condutor útil, como hipótese, para redigir teleologicamente 
o romance da história segundo o desenvolvimento das disposições origi
narias do homem. 

P A R T E II : HISTÓRIA R E F L E X I V A 

A história na Crítica da Faculdade de julgar 

Está histórica e estruturalmente documentado que Kant não tinha 
pensado em 1784 qualquer coisa que se parecesse com uma crítica do 
juízo reflexionante. Só na carta a Reinhold, de 28 de dezembro de 1787, 
Kant dá algumas indicações sobre sua preocupação com relação ao traba
lho de uma terceira Crítica que contivesse uma parte sobre teleologia. 
Escreve Kant: 

ocupo-me de uma crítica do gosto na qual se descobre outra classe 
de princípios a priori diferente dos descobertos até agora, pois, as 
faculdades do espírito são três; faculdade de conhecer, sentimento de 
prazer e dor e faculdade de desejar. Para a primeira encontrei princí
pios a priori na CRP, para a terceira na CRPr. Estou-os buscando para 
a segunda; deste modo, reconheço três partes da filosofia, cada uma 
das quais tem seus princípios a priori, podendo enumerar e determinar 
a extensão do conhecimento possível pela sua mediação: a filosofia 
teórica, a teleologia e a filosofia prática, das quais a segunda é certa
mente a mais pobre em fundamentos a priori". 

incluindo os textos da década de 1790. Terra escreve (2003. 66): "Essa teoria pode ser 
apenas pensada, e no plano teórico não se pode demonstrar a sua realidade objetiva. 
Mas essa hipótese prática vinculada à garantia da paz perpetua tem importância para a 
ação na medida em que funciona como acréscimo ao dever político jurídico". 
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Nesta carta Kant nos antecipa em um ano aquilo que definirá mais 
claramente no próprio texto da Crítica da Faculdade de Julgar. A teleo
logía pertence ao sistema da Crítica e, na medida em que contém os prin
cípios a priori da faculdade de julgar, indica o método com o qual se 
deve julgar sobre a Natureza segundo o princípio das causas finais. Neste 
sentido, a teleología apresentada na Crítica da Faculdade de Julgar 
possui um valor negativo, porque marca o limite do proceder da ciência 
teórica da natureza e da sua relação com a teologia (CFJ §79). Mas, por 
outro lado, permite-nos compreender sistematicamente a multiplicidade 
de acordo a fins, e não como mero agregado de elementos arbitrariamente 
articulados. Assim, a terceira Crítica fornece os ingredientes que possibi
litam ordenar a finalidade interna (organismo) e a finalidade externa 
(sistema da natureza). Neste quadro, a reflexão kantiana sobre a história 
ocupa apenas a atenção do § 83 e, em certo sentido, do §84. 

Kant sustenta a idéia de que precisamos de um fio condutor 
(Leitfaden)1* para julgar a possibilidade de algumas coisas na natureza 
(ou seja a conformidade a fim interna), mas esse fio condutor é também 
necessário para julgar a própria natureza como um sistema de fins (ou 
seja a conformidade a fins externa). Assim, Kant declara que (dado o 
desenvolvimento dos argumentos da teleología crítica) podemos afirmar 
que é o homem o único ser na Terra capaz de criar esse fio condutor e de 
se fazer um conceito dos fins. Deste modo, o homem através da razão 
constrói conceitos com os quais podem ser julgadas as coisas interna
mente como tendo finalidade, externamente como um sistema de fins e 
ele próprio como o fim último da natureza (letzten Zweck der Natur). 
Assim, uma vez estabelecido reflexivamente o homem como a referência 
(Beziehung) em relação à qual todas as coisas naturais constituem sistemas 
de fins, é preciso saber qual é o fim no próprio homem. Sendo o homem o 
fim último para a natureza de acordo com princípios da razão (não determi
nantes, mas sim reflexionantes), então devemos encontrar nele o que deve 
ser propiciado como fim na sua vinculação com a natureza. 

Kant estabelece uma dicotomia como ponto de partida que se funda 
na relação Homem-Natureza, ou na própria cisão do homem sensível-
-inteligível. Poderíamos dizer que o homem mora na fenda do sensível 
(junto dos outros objetos, animais e produtos da natureza) com o inteli
gível (onde estabelece o sentido racional daquilo que é). Assim, o fim no 
homem ou é algo que possa ser satisfeito pela natureza (enquanto objeto 
da natureza) ou é a habilidade de utilizar a natureza para seus fins. Dito 
em conceitos, ou se trata do felicidade (natural) ou de cultura (racional). 

Para resolver a questão proposta Kant explana o significado de 
ambos os conceitos. O significado do conceito de felicidade não pode ser 

18 O termo é utilizado cm CFJ §72. 
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fundado na operação de abstração dos instintos na experiencia sensível. 
Trata-se da idéia de um estado que enquanto idéia é impossível satisfazer 
nas condições meramente empíricas. Uma série de acontecimentos mostra 
que o homem não é a criatura escolhida da natureza para ser feliz. 
Uma seqüência de efeitos negativos prejudica seu desenvolvimento, 
sobretudo o contra-senso das suas disposições naturais (Widersinnische 
der Natuaranlagen) que o empurra para as pragas que ele próprio inventa 
e impossibilita a felicidade na natureza. A felicidade não pode ser o fim 
do homem porque sua efetivação não depende dele, mas das condições 
eventuais da natureza, das circunstâncias empíricas. E a natureza, 
poderíamos dizer nós, não garante nem mesmo providencialmente que o 
destino do homem seja mesmo a felicidade. 

Por outro lado, é o próprio desenvolvimento das disposições naturais 
no gênero humano que o leva à sociedade civil e daí a um todo cosmopo
lita, um sistema de todos os Estados. Isto é, como ser sensível, o homem 
não é mais do que um elemento da cadeia na natureza: frágil e infeliz. 
Entretanto, como ser racional é capaz de se propor arbitrariamente fins a 
si mesmo. Isso torna o homem "senhor da natureza como sistema teleo
lógico". Escreve Kant: 

"Contudo para descobrir onde é que ao menos em relação ao homem 
temos que colocar aquele último fim da natureza, somos obrigados a 
selecionar aquilo que a natureza foi capaz de realizar, para o preparar 
para aquilo que ele próprio tem de fazer para ser fim terminal 
(Endzweck) e separar isso de todos os fins cuja possibilidade assenta 
em condições que somente são de esperar por paite da natureza. Desta 
última espécie é a felicidade na terra, pela qual se entende a globali
dade de todos os fins possíveis do homem mediante a natureza, tanto 
no seu exterior como no seu interior. Esta é a matéria de todos os seus 
fins na terra, a qual, se ela for seu fim absoluto, torna-o incapaz de 
colocar um fim terminal à sua própria existência e entrar em acordo 
com ele. Por isso, de todos os seus fins na natureza, fica somente a 
condição formal, subjetiva que é a aptidão de se colocar a si mesmo 
fins em geral e (independentemente da natureza na determinação que 
faz de fins) usar a natureza como meio de acordo com as máximas dos 
seus fins livres em geral. De resto, a natureza pode orientar-se em 
direção a este fim terminal que lhe é exterior, e isso pode ser consi
derado como seu último fim. A produção de um ser racional para fins 
desejados em geral (por conseguinte na sua liberdade) é a cultura. Por 
isso só a cultura pode ser o último fim, o qual se tem razão em atribuir 
à natureza a respeito do gênero humano (não a sua própria felicidade 
na terra ou até simplesmente o instrumento referido para instituir 
ordem e concórdia na natureza fora dele desprovida de razão)" (Kant, 
CFJAkX. 391-2). 
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Deste modo, podemos dizer que a cultura aparece como a produção 
da atitude, como criação do próprio homem na espécie para se pôr fins 
em geral. A cultura é um fim que propicia a criação de um ser que propõe 
a cultura como fim. Isto não é um círculo, senão a dinâmica da própria 
história que nos permite pensar o modo em que o homem se direciona 
para a constituição da sociedade civil e mais tarde para um mundo cos
mopolita. 

Kant distingue entre cultura da habilidade e cultura da disciplina. A 
cultura da habilidade é aquela que nos torna seres sociais. A cultura da 
disciplina é aquela que nos leva a trabalhar moralmente as nossas inclina
ções. A primeira figura nos permite pensar o progresso de uma história 
que se expressa nas instituições. A segunda figura nos permite pensar um 
progresso moral que se expressa na civilização ou condutas civilizadas. 
Parece ser um problema poder conciliar esses dois "progressos" no 
conceito de história. Haveria, por um lado, um progresso jurídico-político 
que nos levaria inclusive a uma república de demônios com entendimento 
e, por outro lado, um progresso propriamente moral? Kant mostra que a 
orientação de juízos reflexionantes (com conceitos teleológicos) aparece 
como imprescindível para poder entender a forma e a estrutura dos seres 
orgânicos e o sistema da natureza como uma totalidade; do mesmo modo, 
também se mostra imprescindível para compreender os fins racionais pro
postos pelo homem e que constituem a história como uma unidade siste
mática, mesmo quando não seja determinante e sim heurística. Se isto é 
verdadeiro, então devemos aceitar que o fim do homem é realizar a lei 
moral na natureza. Portanto, o progresso na história deve ser compreen
dido no horizonte que abre essa tarefa. E é isso o que Kant desenvolve no 
§ 84 da terceira Crítica. Quer dizer, a intencionalidade da natureza, teleo-
lógico-hipoteticamente estabelecida, no ano de 1784, como fio condutor, 
é substituída por uma finalidade justificada no sistema de fins propostos 
pela razão no modo de julgar reflexionante, no ano de 1790. Porém, em 
ambos os casos os acontecimentos jurídico-políticos (que incluem as 
ações políticas como a Revolução Francesa e os produtos do direito) são 
apenas passagens do caminho para o fim moral. 

A história em 1793 

No texto popularmente conhecido como Sobre o dito comum: isto é 
possível em teoria, mas não resulta para a prática19 Kant aborda a 
questão do título em três níveis: moral (como a questão do desenvol-

1 9 O título origina] é Über den Gemeinspruch: das mag in der Theorie richtig sein, taugt 
aber nicht fiir die Praxis. As traduções sugerem variantes. 
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vimento do bem de todo homem), direito político (como a problemática 
do desenvolvimento do bem do Estado) e direito internacional (como o 
fim do desenvolvimento do bem do gênero humano em geral). No pri
meiro caso a Historia, como historia de máximas morais derivadas de 
princípios que não são o imperativo categórico, é evocada apenas como 
exemplo. No segundo caso, Kant escreve um subtítulo mais claro que 
cauteloso: contra Hobbes. Nessas páginas a historia começa a aparecer 
como tema, embora timidamente. Surge em referência à noção de contra
to originário, do desenvolvimento da constituição civil e da impossibi
lidade de justificar o direito de rebelião. Mas é no terceiro caso, intitulado 
da relação entre teoria e prática no direito internacional, considerada 
com propósitos filantrópicos universais, isto é, cosmopolitas, que Kant 
formula a pergunta que buscamos, a saber: existem na natureza humana 
disposições das quais se pode derivar que a espécie progride sempre 
para o melhor, e que o mal presente e passado desaparecerá no bem do 
futuro? O confronto aqui é com Mosses Mendelssohn, tal como acusa no 
subtítulo. O debatedor parece não ter muita esperança na possibilidade de 
dar solidez à hipótese do progresso. Ele considera que a humanidade 
sempre se sustenta no mesmo patamar de moralidade, fé e felicidade. 
Kant diz que é do julgamento contrário, que podemos sustentar a noção 
de progresso e ainda escreve: 

"Poderei, pois, admitir que, dado o constante progresso do género 
humano no tocante à cultura, enquanto seu fim natural, importa tam
bém concebê-lo em progresso para o melhor, no que respeita ao fim 
moral do seu ser, e que este progresso sem dúvida será às vezes inter
rompido, porém nunca quebrado. Não tenho necessidade de demons
trar (beweisen) este pressuposto (Voraussetzung)', é o adversário 
quem tem de proporcionar uma prova. Porque eu me apoio num dever 
para mim inato, que consiste em que cada membro da série de 
gerações (série na qual eu - como homem em geral - estou, ainda que 
de acordo com a moralidade que cabe respeitar não seja tão bom como 
deveria e, portanto, poderia ser) atue sobre a posteridade de tal modo 
que esta se faça cada vez melhor (também tem de se admitir a possibi
lidade disto) e de maneira que esse dever possa transmitir-se legitima
mente de um membro para o outro da série. Ora: por mais dúvidas que 
da história possamos extrair contra as minhas esperanças - dúvidas 
que se fossem provas poderiam induzir-me a desistir de um trabalho 
aparentemente inútil - , enquanto isso não se possa provar com 
absoluta certeza eu não posso trocar o dever (que é o liquidum) pela 
regra de prudência que consiste em não se dedicar ao impraticável 
(que seria o illiquidum, pois é mera hipótese) (weil es bloße Hypothese 
ist) por duvidoso que pareça e que continue parecendo sempre se é 
pertinente esperar o melhor do gênero humano, isto não pode destruir 
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a máxima - nem, portanto, a necessidade de pressupor a máxima com 
fins práticos - de que uma tal coisa é viável"(Kant, Ak VIII, 308-9 o 
destaque é meu). 

A leitura deste extenso parágrafo fornece alguns elementos impor
tantes para compreender a noção de história neste momento da pesquisa 
kantiana. 

1. A marcha da história não se funda em observações, mas em 
princípios práticos e julgamentos teleológicos. 

2. O princípio prático tem uma necessidade racional que não precisa 
de ser demonstrada com fatos e sim, em qualquer caso, talvez refutada. 
Imediatamente advertimos que a refutação não poderia vir pelo lado dos 
fatos, como se eles tivessem uma significação em si mesma. A refutação 
deveria ser de caráter argumentativo, de acordo com princípios racionais. 

3. O princípio prático, que permitiria sustentar a noção de progresso 
na história, não deriva da natureza humana como objeto de estudo 
antropológico, mas do próprio funcionamento da razão prática segundo 
princípios. 

4. O princípio prático, que deve ser realizado na natureza e que nos 
permite outorgar significado à noção de história, não é mera hipótese, 
mas um dever prático que se encaixa em um sistema de fins que pode ser 
enunciado por meio da faculdade de julgar teleologicamente. 

O progresso na história aparece aqui como a realização da tarefa 
prática que todo o ser racional finito se deve impor a si mesmo na medida 
em que obedeça ao imperativo categórico. Se, como sustenta Rodriguez 
Aramayo, o homem não teria motivos para agir moralmente bem se não 
pensasse que o melhor é possível na história, então o "progresso" aparece 
como fim que também é dever no sentido em que o homem agiria para 
alcançar um fim específico, mas ao mesmo tempo estaria realizando um 
dever. Essa afirmação tem apoio na própria letra de Kant: "esta esperança 
de tempos melhores, sem a qual nunca teria entusiasmado o coração 
humano um desejo sério de fazer algo útil para o bem universal, também 
tem exercido sempre sua influência sobre o labor das pessoas de bem" 
(Kant, Ak VII I , 309, o destaque é meu). A esperança de um mundo melhor 
nesta vida vem ocupar o lugar da esperança de uma vida melhor num outro 
mundo. Esse é o lugar da noção do progresso na história nos limites da 
razão. De acordo com Kant, a alma do homem fica reconfortada quando 
encontra a perspectiva de um futuro melhor e é impulsionada a agir como 
deve. Isto parece ser uma reformulação do problema que Kant colocava na 
segunda Crítica quando introduzia os postulados da imortalidade da alma e 
da existência prática de Deus como garantias de felicidade. 

Entretanto, se perguntarmos como e com que mecanismos e estraté
gias podemos alcançar esse "progresso para melhor" no gênero humano. 
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o próprio Kant responderá que pouco podemos fazer nós mesmos e que o 
futuro mais depende do que a natureza humana faça em nós. Isto é, a 
história dependerá mais do modo em que sejamos forçados a realizar o 
futuro não por um plano previamente estabelecido senão pela própria 
natureza ou Providência. O exemplo deste caso é o mesmo utilizado em 
1784. Do mesmo modo com que a violência e a necessidade fazem que 
um povo se submeta à coação de uma constituição civil, também os povos 
- diz Kant - serão levados a ingressar em uma constituição cosmopolita 
para evitar as guerras destruidoras e auto-destruidoras. Depois de argumen
tar contra as guerras, Kant escreve: "A Providência proporcionará uma 
saída ao fim da Humanidade tomada no conjunto da sua espécie, para que 
alcance seu destino final mediante o uso livre das suas forças e até onde 
essas forças possam dar de si, saída que, verdadeiramente, opõem-se os 
fins dos homens individuais" (Kant, Ak VIII , 311). A Providência aqui 
parece funcionar como o nome dos mecanismos da natureza que podem ser 
pensados pela razão operando segundo fins. Entre a natureza do homem 
individual (empírico) e a racionalidade dos fins realizados pela espécie esse 
texto está inserido no espaço aberto pelas três Críticas; no entanto, como 
indicamos, possui especificidades que não se encontram na terceira Crítica 
e que o diferenciam do texto posterior: A paz perpétua. 

A história de À Paz perpétua em 1795 

O texto de 1795 é interpretado tradicionalmente como ingênuo, 
irônico e mostrando uma linha contínua que começaria com o texto da 
Idéia (1784) e passaria pelo § 83 da terceira Crítica. Esta leitura é, no 
mínimo, questionável. Já em 1796 Fichte publica na sua resenha sobre 
Kant uma defesa do texto A paz perpétua, declarando que não se trata de 
um texto ingênuo e sim do resultado da sua filosofia20. Pelo tom da defesa 
de Fichte parece que Kant não foi muito convincente com os argumentos 
expostos em Sobre o dito comum: isto é possível em teoria, mas não 
resulta para a prática e em Sobre o suposto direito de mentir por 
filantropia. A acusação de ingenuidade que já carregavam aqueles escri
tos teria continuado pesando sobre A paz perpétua. O famoso rigorismo 
kantiano mostra-se nos limites da sua aplicação. O texto de abertura ao 
escrito de 1795 de Kant volta a insistir no tema teoria/prática dizendo que 
o político prático desconsidera as idéias do teórico, mas não porque aque
le não siga um elaborado plano de governo. O trabalho busca mostrar que 
não se trata de propor uma estratégia pragmática para desenvolver um 
programa político, mas responder de um modo racional aos nossos 

20 Ver o texto de FICHTES in Werke, Berlín: Walter de Gruyter, 1971. vol VI I I , pp 427-436. 
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deveres práticos. O dever prático (moral-prático, poderíamos dizer aqui) 
aparece como ingênuo na prática política quando se considera o homem 
na figura do egoísta racional21 que alcança construir, no melhor dos 
casos, uma república de demônios. Porém, quando Kant olha o homem 
empírico na perspectiva dos fins da razão, o egoísta racional fica subsu-
mido na espécie como um dos elementos que impulsionam a humanidade 
a progredir para melhor. 

O outro traço característico da leitura corriqueira é o da insistência 
no "tom irônico" que, por exemplo, Zingano repete em seu texto de 1989. 
O único verdadeiramente irônico do texto é o "artigo secreto" que faz 
menção ao conselho de levar em conta aquilo que os filósofos dizem 
sobre as condições de possibilidade da paz, e a ironia aqui é o gesto que 
acena desde o sistema de fins para o cálculo imediato. Todas as outras 
partes do texto não parecem ter nada de irônico, muito pelo contrário, 
todos os argumentos são colocados pelo filósofo no mesmo tom em que 
são colocados no resto dos seus trabalhos filosóficos. 

Enquanto à continuidade entre 1784-1790-1795, este trabalho está for
necendo argumentos para não deixar passar as nuances de cada ocasião. 

Um outro elemento que queremos esclarecer antes de entrar na nossa 
interpretação do texto é a conclusão de que Kant seria um pensador de 
Estado (Zingano 1989, 8). Esta conclusão é objetável se virmos que a base 
da reflexão kantiana é a noção de liberdade e de indivíduo como cidadão 
do mundo. Kant adverte claramente que os direitos da humanidade são 
anteriores a qualquer Estado. Isto é colocado em À paz perpétua e reafir
mado em Metafísica dos costumes. Este princípio permite hoje, por exem
plo, argumentar em favor da não prescrição dos crimes contra a huma
nidade e da possibilidade de eles serem julgados em tribunais não nacionais. 

A estrutura do texto 

Em A Paz Perpétua, Kant é taxativo: o progresso moral da huma
nidade em termos gerais não depende senão da coerção física sobre o 
indivíduo. Não é um homem bom que vai produzir uma boa constituição 
republicana e permitir o bom progresso da história. O progresso aqui 
depende menos do caráter intencional do sujeito da ação, da boa intenção 
do que da ação violenta. Há um tema constante nos textos de 1784, 1790 
e 1793: a guerra associada às disposições originárias do homem. Os 
exemplos e argumentos parecem se complementar no tramado dos textos. 
Não se trataria de uma vontade individual ou da soma delas e sim da 
orientação a priori que pode ser determinada no conceito de Providência. 

Tomo emprestado o termo utilizado por Aylton Barbieri Durão. 
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Visto desde essa perspectiva À paz Perpétua parece uma conclusão 
necessária. 

A idéia da paz perpétua contém necessariamente na sua significação 
constituições jurídicas em três níveis: direito político, direito de gentes e 
direitos da humanidade (ou cosmopolita). Em todos os casos aparece a 
humanidade no homem como sujeito de direito. Porém, a garantia da paz 
perpétua não está nas ações dos homens em particular, e sim "na grande 
artista chamada natureza", escreve Kant no suplemento primeiro. O curso 
da natureza pode ser compreendido, na sua direção, ora como acaso 
(quando observamos o resultado de causas cujas leis desconhecemos), ora 
como Providência (se observarmos a finalidade). No caso que nos 
ocupamos devemos determinar com precisão qual é o significado aqui do 
conceito de natureza e de providência. 

A natureza é entendida, nos seus traços semânticos, como um con
ceito teleológico. De acordo com Kant, a partir desse conceito podemos 
julgar como se ela (a natureza) tivesse tido cuidado de que os homens 
pudessem viver em todas as partes do mundo. Encarregou-se de distribuir 
a espécie por meio das guerras até nos lugares mais hostis e também por 
meio da guerra obrigou aos homens a entrarem em relações mútuas mais 
ou menos legais. A natureza (como conceito racional) teria utilizado a 
guerra para povoar a terra e levar os povos nômades de Europa até à 
Terra do Fogo. 

A Providência, diz Kant, não pode ser conhecida, mas pode e deve 
ser pensada "como em toda referência da forma das coisas em geral, para 
formar o conceito de sua possibilidade, por analogia com os atos da arte 
humana". Na citação de rodapé da mesma página Kant se encarrega de 
elucidar o caráter teleológico da noção de Providência tirando toda signi
ficação realista. 

Uma vez esclarecido o significado dos conceitos em geral Kant per
gunta: 

...o que faz a natureza para conseguir o fim que a razão humana impõe 
como obrigação moral ao homem? O que faz para favorecer seu 
propósito de moralidade? Que garantias dá a natureza de que aquilo 
que o homem "deveria" fazer, mas não faz, segundo leis da liberdade, 
será feito pela coação da natureza, deixando intocável a liberdade, e 
será feito nas três instâncias do direito público: político, de gentes e 
cosmopolita? 

As respostas para estas perguntas vão na direção de demonstrar mais 
uma vez que a história não se faz apenas com boas ações ou estratégias 
de sucesso. A história não deve ser compreendida a partir de atos de boa 
vontade nem do cálculo técnico-prático, mas a partir do julgamento, que 
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pode ser feito, dos mecanismos que a própria natureza utiliza no homem 
para dispor as suas inclinações de tal modo que os obrigue, pela força, a 
submeter-se a leis e viver pacificamente. No entanto, podemos pensar 
também que a natureza busca atos realizados pela boa vontade e para isso 
se serve de antagonismos, guerras e coação juridicamente legitimada. São 
as próprias inclinações naturais e contraditórias o meio que a natureza usa 
para que a razão imponha seu próprio interesse moral: merecer a felici
dade. 

Kant escreve nas últimas linhas do suplemento primeiro: 

"Deste modo, a natureza garante a paz perpétua utilizando o meca
nismo das inclinações humanas. E claro, essa garantia não é suficiente 
para poder prognosticar com teórica certeza o porvir; mas num sentido 
prático, moral, é suficiente para nos obrigar a trabalhar para conseguir 
esse fim, que não é uma mera ilusão". 

De algum modo, A paz perpétua retoma os argumentos de 1784, mas 
coloca as noções teleológicas (hipotéticas) daquela época dentro do 
quadro da teleología crítica desenvolvida em 1790 e introduz ainda mais 
um elemento, a Providência, que conduz à paz perpétua, mas não apenas 
como uma idéia que me permite pensar sistemática e teleologicamente a 
história da humanidade, evitando assim um agregado, senão como uma 
idéia que faz parte dos fins da razão, isto é, como uma idéia pela qual 
devo também agir porque se trata da realização de um interesse moral. 
Isto vai na direção de mostrar a história como uma tarefa que não é 
produto do cálculo nem de um projeto pragmático. 

A história da Doutrina do Direito em 1797 

Outro aspecto da idéia da paz perpétua é apresentado na Metafísica 
dos Costumes. No §61 da Doutrina Universal do Direito Kant declara que 
a paz perpétua, como idéia inatingível, é a meta final de todo o direito de 
gentes. Porém, o que não é inatingível é a aproximação contínua dessa 
paz na medida em que as relações internacionais sejam orientadas sob 
essa idéia. O caminho, que se inicia no estado de natureza e se dirige para 
o Estado de Direito na República e deste para as relações internacionais, 
conduziria ao Direito Cosmopolita. Essa história é possível de ser pensa
da como o próprio desenvolvimento teleológico das disposições originais 
do homem (que, enquanto pressuposto, incluem sua racionalidade) e que 
se expressam (fenoménicamente falando) na guerra e nos acordos de paz. 
No âmbito do direito, o que interessa é o efeito da ação e não sua deter
minação moral. Por isso, no § 62 Kant nos ensina que desde um ponto de 
vista racional, isto é, a partir da idéia de uma comunidade universal pací-
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fica, não precisamos de ser amigos, mas também não precisamos de estar 
em guerra permanente. A paz é aqui entendida como progresso, mas no 
sentido de ser o resultado de um produto do direito. Com efeito, progredi
mos sim no âmbito do direito, mas para entender a história como progres
so devemos poder articular todos os aspectos da razão prática em um 
sistema de fins segundo a faculdade de julgar. 

Com os elementos expostos aqui podemos dizer que é como se a 
própria natureza, através dos seus mecanismos, nos forçasse a aceitar os 
fins da razão que também são deveres. Até o formato do planeta Terra 
contribui para isso. Tudo se passa como se Kant nos apresentasse os ele
mentos suficientes para sustentar a idéia de um progresso na história sem 
a necessidade (ou possibilidade) de uma referência dada ou construída na 
sensibilidade, mas que pode ser sustentada com objetividade reflexiva
mente. 

Escreve Kant nas últimas páginas da conclusão, após o §62: 

"Se alguém não for capaz de provar que uma coisa é, pode tentar 
provar que ela não é. Se (como ocorre com freqüência) não consegue 
obter êxito numa tarefa ou outra, pode ainda indagar se tem algum 
interesse em assumir uma ou outra dessas posições (a título de hipó
tese), ou de um ponto de vista teórico, ou de um ponto de vista prático. 
Adota-se uma hipótese de um prisma teórico simplesmente visando a 
explicar certo fenômeno (a guisa de exemplo, para os astrônomos, o 
movimento retrógrado e o estado estacionário dos planetas). Uma 
hipótese é adotada sob um prisma prático visando a atingir certo fim, 
o qual pode ser um fim pragmático (um fim meramente técnico) ou 
um fim moral, ou seja, um fim tal que a máxima de sua adoção é, ela 
mesma, um dever. Ora, é evidente o que seria transformado em dever 
nesse caso não é a suposição (suppositio) de que esse fim pode ser 
realizado, o que seria um julgamento a respeito dele meramente teó
rico e, ademais, problemático, uma vez que não pode haver nenhuma 
obrigação em fazê-lo (crer em algo). O que nos cabe como um dever 
é, pelo contrário, agir em conformidade com a idéia desse fim, mesmo 
que não haja a mais ínfima probabilidade teórica de que possa ser 
realizado, na medida em que tão pouco sua impossibilidade é demons
trável". 

Este fragmento mostra com clareza a operação que outorga signifi
cado à idéia da paz perpétua. Kant retoma os procedimentos que aplicava 
antigamente22 e reformula-os desde a nova arquitetônica da razão. A 

2 2 Tratei da escolha da hipótese nos textos pré-críticos kantianos em Perez (1998) e 
(2000a). Cito uma parte do texto (2000a) para que o leitor possa confrontar a antiga 
teoria com a que está sendo analisada agora. "O procedimento de escolha da "hipótese", 
ou, em termos mais rigorosamente kantianos, da "razão anteriormente determinante", 
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escolha da hipótese agora é feita a partir do fim prático da razão e isto 
não seria preciso provar (desde um ponto de vista teórico ou fenomé
nico), mas justificar do ponto de vista prático. Tal como escreve Kant: "a 
questão não é mais se a paz perpétua é algo real ou uma ficção, e se não 
nos estamos enganando a nós mesmos em nosso julgamento teórico 
quando supomos que é real. Ao contrário, temos que agir como se fosse 
algo real, a despeito de talvez não o ser". Podemos dizer que é aqui onde 
Kant verdadeiramente faz a passagem do fenoménico para o noumênico, 
do teórico para o prático, de um âmbito para o outro. É aqui que Kant 
mostra um dos modos possíveis da realização da lei moral na natureza e é 
isso que podemos chamar então de progresso na história. 

Kant escreve na última página da conclusão do direito público: 

"Pode-se afirmar que estabelecer a paz universal e duradoura constitui 
não apenas uma parte da doutrina do direito, mas todo o propósito 
final da doutrina do direito dentro dos limites exclusivos da razão, 
pois a condição de paz é a única condição na qual o que é meu e o que 
é teu estão assegurados sob as leis a uma multidão de seres humanos 
que vivem próximos uns dos outros e, portanto, submetidos a uma 
constituição". 

A idéia a realizar (a paz perpétua) deve ser deduzida a priori, diz 
Kant. E se deduz a partir do fim da razão prática, não como uma mera 
parte do direito, mas como seu verdadeiro propósito. Se a história é 
marcada no seu progresso por realizações jurídico-políticas é porque isto 
se deduz do fim prático e não apenas porque Kant esteja propondo um 
plano de ações político-pragmáticas para o bem-estar do homem. 

não é aleatório, nem é executado meramente por meio do ensaio e do erro, mas a partir 
da exclusão de seu oposto. Um exemplo ilustra este procedimento. Diz Kant: É para 
nós um ponto indeterminado saber se o planeta Mercúrio gira ou não em torno do seu 
eixo, dado que nos falta uma razão que apoie uma ou outra hipótese, excluindo a 
outra. As duas permanecem possíveis não sendo verdadeira nem uma nem outra, em 
relação ao nosso conhecimento (Kant, 1983, 1, 424-5). Por outras palavras, não tendo 
uma ratio cognoscendi (razão de conhecer), que nos permita excluir uma hipótese em 
favor da afirmação da oposta, não podemos avançar em qualquer ratio essendi, razão 
anteriormente determinante. Se aplicarmos o mesmo procedimento no caso da escolha 
dos glóbulos de éter elásticos ou rígidos, poderíamos sim afirmar uma das opções, 
devido a que temos uma razão para isso. Portanto, para declarar possível de ser verda
deira ou falsa uma determinada afirmação que não possamos observar fenoménicamen
te, devemos ter uma razão (posteriormente determinante) que apoie uma hipótese c 
exclua sua oposta. O processo na sua totalidade implica inferencia c exclusão da oposi
ção do anteriormente determinante em relação com o que aparece fenoménicamente" 
(Perez 2000a, 162). 
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P A R T E II I : HISTÓRIA C O M O SIGNO E ENTUSIASMO 

A história dos signos vistos com entusiasmo 

Estará o gênero humano em constante progresso para o melhor? 
Finalmente, esse é o enunciado da pergunta que funciona como título do 
texto de 1798 onde Kant revisa mais uma vez o significado do conceito 
de "progresso na História", da história futura é claro, da história moral 
dos homens e não natural, não da sua evolução biológica enquanto ser 
natural, mas dos seus avanços como ser racional. Trata-se da história da 
humanidade enquanto gênero. Definindo-se como gênero a "totalidade 
dos homens, unidos em sociedade e repartidos em povos". 

A pergunta pela possibilidade de um conceito de história a priori se 
responde aqui em uma operação de duas faces. Por um lado, desarticula¬
-se a operação metafísica que propõe um conceito arbitrário do sentido da 
história; por outro, apresenta-se o âmbito no qual é possível enunciar uma 
proposição histórica sintética a priori2'*. 

Primeiramente, critica-se a noção de narrativa histórica como arte 
divinatória. E aqui Kant se refere à história profética dos judeus, dos polí
ticos e dos eclesiásticos. Segundo Kant, é possível profetizar quando se é o 
artífice do próprio futuro. Os profetas judeus predizem a decadência da 
qual eles próprios são os autores. Os políticos pressagiam conseqüências da 
sua própria ação (tanto quando são executivos como quando são inope
rantes). Os eclesiásticos predizem o colapso da religião e a aparição do 
Anticristo "enquanto fazem o que é justamente necessário para introduzi¬
-lo". Isto não vale para sustentar uma história com sentido porque apenas 
se está projetando a própria ação como submetida a uma determinação 
anterior. O sujeito da ação prevê aquilo que está contido na ação que ele 

2 3 Em outras oportunidades mostrei como a operação crítica de Kant consta de duas faces: 
desarticulação da metafísica e articulação do âmbito no qual faz sentido um determina
do tipo de proposições. Cito um fragmento de Perez 2002, 311-12 para esclarecer o 
quadro onde acho que está inserida a problemática da pergunta pelo progresso: "Assim, 
a abordagem crítica se caracterizaria por atacar o problema desde sua raiz, isto é, sob a 
pergunta: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? No caso do conhecimento 
teórico a pergunta foi elaborada a partir da Crítica da razão pura. No caso do conhe
cimento prático a questão só conseguiu ser colocada na Fundamentação da metafísica 
dos costumes conjuntamente com a Crítica da razão prática. A pergunta pela possibi
lidade dos juízos se desenvolve em dois momentos. No primeiro Kant desmonta as 
argumentações da metafísica tradicional, tanto no âmbito teórico quanto no prático, 
mostrando as falências dos processos de doação de significado dos conceitos envolvi
dos na formulação dos problemas e das suas resoluções. No segundo momento elabora 
os procedimentos de significação que permitirão formular proposições com sentido, 
isto é, possíveis de serem ditas verdadeiras ou falsas, morais ou imorais". 
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próprio determina. Isto não chega a ser uma operação metafísica, senão só 
uma falácia sustentada retoricamente com meros discursos populares. 

Kant avalia os três modos de entender o futuro, a saber: regressão, 
progressão e eterna detença. A regressão é entendida como concepção 
terrorista da história. Postular-se-ía uma história para o pior que implica
ria no aniquilamento do gênero. Por outro lado, a detença eterna, denomi
nada abderitismo, pressupõe que o bem e o mal se neutralizam levando à 
inércia. As duas concepções são colocadas em questão. A terceira noção, 
eudemonista, supõe que a natureza humana teria a mesma massa de bem 
e de mal, como os efeitos não podem ultrapassar o poder da causa a quan
tidade de bem e mal não pode ir além, entretanto, se introduz outro ele
mento "o trabalho do homem" que permitiria avançar sempre para o 
melhor. Essa noção de "trabalho" será esclarecida no segundo momento 
da operação kantiana, na sua busca do significado do conceito de história, 
quando resolver o problema de se é possível prever as ações humanas 
livres com algum sentido. Mas isso não será feito sem antes determinar o 
ponto de vista, o lugar desde onde deve ser entendido o assunto. Para isso 
Kant precisa provar que o problema em questão não pode ser resolvido 
pela experiência nem desde o ponto de vista da Providência. Não temos 
conhecimento de quanto de bem e mal possui a natureza humana, já que 
este resultado dependeria de um estudo empírico. Também não sabemos 
qual é a visão da inteligência divina que, em caso de podermos ter acesso 
a ela, dependeria de urna teologia. Ambos os casos estão para além ou 
aquém do conhecimento filosófico, que em nenhuma situação pode ser 
fundado na experiência ou na revelação. 

Para poder sustentar uma história profética do gênero humano um 
acontecimento deve indicar, apontar, para a própria humanidade como 
contendo na sua constituição a aptidão que lhe permita ser causa de 
melhoria na história e nos permita inferir a progressão. Trata-se de iden
tificar um acontecimento como sinal histórico que demonstraria a ten
dência do gênero humano para o melhor. Este sinal é o modo de pensar 
dos espectadores de uma ação que manifesta uma participação universal e 
desinteressada. Isto demonstra um caráter do gênero humano no seu 
conjunto, expressa um caráter moral, uma disposição moral que constitui 
a própria progressão. Esse entusiasmo que se manifesta numa "participa
ção segundo o desejo" dos espectadores deve ter como causa esta dispo
sição moral do gênero humano. Trata-se de um entusiasmo que se refere 
ao ideal (e não de mais uma paixão reprovável), de um entusiasmo "pela 
afirmação do direito no gênero humano". 

O sentimento de entusiasmo não é meramente contemplativo pelo 
que não poderia ser interpretado como sentimento estético 2 4. E um senti-

2 4 Neste sentido nos afastamos de Lyotard e de Arendt. 
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mento moral que impulsiona o homem a agir por dever, inclusive cor
rendo riscos. Essa ação pode se manifestar nos produtos do direito, mas 
não é necessário que assim seja, O signo está na mera intenção da parti
cipação, na simpatia da adesão. 

No seu texto Algumas questões sobre a história da filosofia em Kant, 
Ricardo Terra nos adverte que o signo da história não poderia ser uma 
obra, porque ela é circunstancial, não tem caráter de universalidade. O 
signo está na "maneira como o espectador pensou e expressou as grandes 
revoluções" (Terra 2003, 47). Tratar-se-ia de uma simpatia universal e 
desinteressada que - nas palavras de Kant - "demonstra um caráter do 
gênero humano em sua totalidade e ao mesmo tempo um caráter moral do 
mesmo, ao menos nas suas disposições". Esta simpatia deve ser observa
da, não nos atores da revolução, mas nos espectadores, naqueles que con
templam moralmente o acontecimento e se dispõem a aderir inclusive 
correndo certo risco. Essa simpatia é o signo do progresso - diz Terra - , e 
ainda, "a disposição moral voltada para a realização do direito pode ser a 
causa de um progresso constante, mas isto não significa que o desenvol
vimento seja necessário" (Terra 2003, 47). Trata-se de uma tendência 
(apenas), e não da realização efetiva de um projeto político estrategica
mente bem-sucedido, que manifesta as disposições originais do homem. 
Terra adverte que a natureza em Kant não implica predeterminação e sim 
escolhas possíveis. Os homens podem muito bem não realizar sua desti
nação. Não há uma afirmação dogmática do percurso da história (Terra 
2003, 50). "Convém ressaltar, entretanto, que a garantia de realização da 
Constituição republicana e da paz perpétua não constitui um conhecimen
to teórico, mas é suficiente em um propósito prático, o mesmo ocorrendo 
com o progresso" (Terra 2003, 66). E aqui Terra cita o Kant de Progres
sos da metafísica para reforçar o significado prático da noção de história: 
"que o mundo no seu conjunto sempre progride para o melhor, isto não é 
autorizado a ser admitido por nenhuma teoria, mas a pura razão prática o 
autoriza, ela que prescreve dogmaticamente que se aja segundo uma tal 
hipótese, e assim constrói sobre este princípio uma teoria". 

De acordo com Kant, mesmo quando não possamos afirmar desde o 
ponto de vista do conhecimento teórico qualquer conceito de história com 
referência na sensibilidade dada ou construída não se trata de uma quime
ra vazia (ein leeres Hirngespinst). Embora prática, a noção de progresso 
na história possui uma peculiaridade no seu sentido. 

Kant articula uma operação de três passos. Primeiro, estabelece uma 
ordem de hipótese a partir da qual descarta por infundadas todas as 
suposições menos uma. Segundo, reformula a hipótese restante dentro do 
sistema da razão. Terceiro, atribui um sentimento (entusiasmo) que per
mite reconhecer o progresso não como mero conceito intelectual, mas 
sensivelmente. Assim, podemos ligar a noção de progresso com os fenô-
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menos e constituir proposições válidas desde o ponto de vista da razão na 
história. 

Finalmente, toda a busca de Kant pela possibilidade de dar significa
ção ao conceito de história como progresso da humanidade é culminada, 
de algum modo, por uma teoria que dá sentido à proposição: O género 
humano está em constante progresso para melhor. Trata-se de uma pro
posição sintética, a priori e demonstrada como não quimérica. "É pois, 
uma proposição não só bem intencionada e muito recomendável no 
propósito prático, mas válida, apesar de todos os incrédulos, também para 
mais uma severa teoria: que o gênero humano progride sempre para o 
melhor e assim continuará a progredir no futuro..." (Kant, O conflito das 
faculdades §7). A validade deste progresso não depende de uma arte 
profética, nem da constatação empírica, mas do próprio funcionamento da 
razão. 

CONCLUSÕES 

Não se trata tanto de decidir se há uma ou várias teorias da história 
em Kant (porque não há propriamente uma ou várias teorias da história) e 
sim da elaboração sistemática de uma teoria da possibilidade das proposi
ções históricas. Porém, a teoria da possibilidade das proposições históri
cas que se deriva dos escritos kantianos permite enunciar determinado 
tipo de proposições e não permite outras. Por exemplo, no primeiro 
momento, quando elabora a noção de propósito da natureza, está elimi
nando a possibilidade de pensar a história desde um ponto de vista realis
ta; no segundo momento, quando elabora os conceitos teleológicos refle
xionantes, está inserindo a noção de história como progresso dentro do 
quadro dos fins da razão e, no último momento, quando Kant refere o 
significado de história como progresso ao sentimento de entusiasmo, ele 
está indicando um sentimento moral que impulsiona à construção de um 
espaço público (na idéia da república e do cosmopolitismo) e deixando 
sem sentido (histórico) as proposições fanáticas, messiânicas ou apocalíp
ticas referidas ao sentimento de desvario. 

A tarefa (especulativa) de encontrar um fio condutor a priori que nos 
permita ler uma história com sentido é, por sua vez, uma tarefa (moral) 
prática determinada por uma idéia (de progresso para o melhor) e efetiva
da num sentimento (de entusiasmo) que não só deve ser executada pelo 
indivíduo, mas pela espécie. Cabe destacar que a idéia não postula um 
telos utópico senão que funciona como conceito heurístico do agir. 
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RESUME 

Dans Poeuvre de Kant i l y a un ensemble de textes sur l'histoire, ecrits tout 
au long de quinze annees, oü on peut trouver trois moments de thematisation de 
rhistoire. Pourra-t-on parier d'une theorie de l'histoire chez Kant ? L'auteur veut 
montrer qu ' i l n 'y a pas proprement dit une theorie de l'histoire en Kant mais un 
chemin pour une theorie des possibilites des propositions de l'histoire. 
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... o momento autoconsciente negativo é ... 
o que falta a Spinoza. 

Hegel, Lições de história da filosofia 

I Modernidade e conceito 

A crítica de Hegel a Spinoza diz respeito, antes de tudo, a uma das 
questões centrais ao pensamento hegeliano, a um problema histórico-
-social fundamental à concepção da modernidade pelo filósofo alemão, 
com repercussões no conjunto de seu sistema, que é, precisamente, o 
específico desenvolvimento da singularidade (Einzelheit) posto pela 
emergência da sociedade civil-burguesa na modernidade. O conceito de 
"sociedade civil-burguesa" (bürgerliche Gesellschaft), no pensamento de 
Hegel, se constitui da exposição especulativa da Economia Política, sen
do, nisto mesmo, a exposição conceituai das modernas relações monetá-
rio-mercantis.1 Apoiado na Economia Política, Hegel concebe nestas 

1 Por exposição conceituai entenda-se aqui a concepção filosófica sob o ponto de vista 
dialético da totalidade, enquanto apresentação do desenvolvimento especulativo das 
determinações do próprio objeto. A possibilidade de uma subsunção, nesta exposição 
especulativa, da Economia Política deve-se a que, segundo Hegel, nesta o pensamento 
"descobre na multidão infinita de singularidades que estão inicialmente diante dele e extrai 
dela os princípios simples da coisa, o entendimento que nela opera e a rege" (FD, 
§ 189). Num verdadeiro entusiasmo por esta ciência, a qual tem a "época moderna como 
seu terreno", Hegel diz que, nela, "o que é aparentemente disperso e desprovido de pen-

Philosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 109-133 
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relações econômicas um extremo desenvolvimento do particularismo e, 
numa dialética que lhe é interna, a subsunção da particularidade à univer
salidade, subsunção esta que se desenvolve de modo imanente desde o 
"sistema de carências" e seus modos de satisfação (FD, §§ 189-207) a 
instâncias mais universais (ou universalizadas), como a "jurisdição" (FD, 
§§ 208-228), o "poder de polícia" e a "corporação" (FD, §§ 230-254). A 
Economia Política julgou descobrir, na sociedade de mercado, a tendên
cia de realização do "preço natural" no "preço de mercado", o que garan
tiria, em conseqüência, a distribuição da renda nacional às classes consti
tutivas da sociedade conforme as taxas naturais de salário, de lucro e de 
renda da terra, que são os componentes do preço natural.2 Este é um dos 
princípios - como racionalidade imanente à "dissolução ética" e ao "Esta
do exterior" da sociedade civil-burguesa - incorporados por Hegel em 
sua exposição da Economia Política: no sistema de carências, cada um, ao 
buscar sua própria satisfação particular, terminaria por contribuir para a 
satisfação de todos (FD, § 199). Justamente neste e por este movimento, a 
sociedade civil-burguesa transcende, de modo imanente, em direção ao 
Estado, substancialidade ética da qual se demonstra ser aparência neces
sária. Em outras palavras, o Estado - que, na exposição hegeliana, se 
desenvolve de modo imanente a partir da sociedade civil-burguesa - é, 
enquanto efetividade mais adequada do conceito de vontade livre, o que, 
na verdade, a substancia e do qual ela é aparência. Da tendência interna 
das leis econômicas, elas mesmas já universais e necessárias, à afirmação 
de uma universalidade das satisfações, emergem progressivamente, de 
modo imanente e cada vez mais "para si" (ou seja, de modo cada vez 
mais autoconsciente), instâncias mais universais no interior da sociedade 
civil-burguesa, tais como a "jurisdição", o "poder de polícia" (adminis
tração) e as "corporações", instâncias estas que objetivam, no interior da 
sociedade civil-burguesa, a instância mais universal do Estado e suas 
instituições.3 

samento é mantido por uma necessidade, que intervém de si mesma. Descobrir aí este 
elemento necessário é o objeto da Economia Política, uma ciência que honra o pensa
mento, porque ela encontra as leis para uma massa de contingências" (FD, § 189, Aden
do). Para as citações dos Princípios da Filosofia do Direito (FD) de Hegel, faço uso das 
traduções de Marcos Lutz Muller da Introdução à Filosofia do Direito (§§ 1-33), e dos 
capítulos A sociedade civil (§§ 182-256) e O Estado (§§ 257-360) (Campinas, SP: Uni-
camp/IFCH, 2005, 2000, 1998, respectivamente). 

2 Cf. A. Smith, A riqueza das nações, Vol. I . Tr. br. Luiz João Baraúna. São Paulo: Nova 
Cultural, 1985 (Os Economistas), Capítulo V I I , p. 83 ss. 

3 "Por meio da polícia e da corporação o Estado penetra na estrutura jusnaturalista da 
sociedade civil para controlar, relativizar e superar a contingência do mercado e o seu 
antagonismo social, transformando a racionalidade económica e estratégica em aparên
cia, porém necessária, da racionalidade ética (FD, § 189)" (M. L. Muller, "Apresenta
ção" a Hegel, A sociedade civil, p. 9). 
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O característico da sociedade moderna, em distinção seja da polis 
clássica (e da República romana), seja de outras formas - menos desen
volvidas politicamente - de sociedades pré-modernas, é o desenvolvi
mento destas relações sociais que, justamente em seus desdobramentos 
eticamente dissolutores, graças à universalidade estatal que os ampara e 
lhes substancia, desenvolvem a determinação do que, em forma lógica, 
Hegel nomeia de particularidade (Besonderheit). O princípio da particula
ridade constitui-se num princípio propriamente moderno porque sua 
gênese é a dissolução, nas modernas formas sociais de satisfação das 
carências humanas, tanto do "princípio patriarcal e religioso" das socie
dades tradicionais quanto do "princípio de uma eticidade mais espiritual 
[do que o patriarcal e religioso], porém mais simples [do que o moder
no]" (como na Grécia clássica e na Roma republicana), princípios estes 
próprios aos Estados antigos. Esta é a razão pela qual o desenvolvimento 
da particularidade, nestes Estados, apresente-se sempre "como o momen
to em que irrompe a corrupção dos costumes e como o fundamento últi
mo da decadência deles" (FD, § 185). Diferentemente das mais diversas 
formas anteriores de sociedade, o mundo moderno, por desenvolver no 
âmbito da sociedade civil-burguesa a forma da particularidade, não a tem, 
em conseqüência, como um princípio corruptor das relações societárias 
mais universais, mas, ao contrário, tem na particularidade uma determi
nação que, ao desenvolver-se, desenvolve a própria universalidade, na 
medida em que se lhe subsume e, justamente assim, a confirma. Por isso 
mesmo, a emergência da sociedade civil-burguesa na modernidade 
desenvolve-se, no plano histórico, como uma determinação dissolutora, 
destrutiva, das antigas formas mais simples, naturais e homogêneas de 
sociedade.4 Esta sua natureza dissolutora tem um alcance filosófico-
-histórico mais amplo na compreensão da modernidade por Hegel, pois 
tal dissolução realiza, no afastamento que ela promove das determinações 
imediatamente naturais, um trabalho de formação cultural (Bildung) que, 
por meio do desenvolvimento negativo da particularidade, tem em vista o 
próprio desenvolvimento da universalidade. Ela obedece, assim, à finali
dade da razão de que "a simplicidade natural, isto é, em parte a ausência 
passiva em si, em parte a rudeza do saber e do querer, isto é, a imediatez. e 

4 Esta determinação dissolutora atua não apenas - no devir histórico - sobre as formas 
pré-modernas de sociedade, mas também, no interior da própria sociedade moderna, 
sobre a família. É pela mediação da sociedade civil-burguesa que "os filhos, ao assumi
rem a personalidade livre, ao atingirem a maioridade, são reconhecidos como pessoas 
jurídicas", processo que constitui a "dissolução moral da família" (FD, § 177). Noutras 
palavras, é, "essencialmente, de acordo com o princípio da personalidade" - princípio 
este que é o da sociedade civil-burguesa (FD, § 182) - que "a família divide-se numa 
multiplicidade de famílias que em geral se comportam como pessoas concretas indepen
dentes e têm, por conseguinte, uma relação extrínseca entre si" (FD, §181). 
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a singularidade, nas quais o espírito está mergulhado, sejam removidas 
por um trabalho e que, num primeiro momento, essa sua exterioridade 
receba a racionalidade de que ela é capaz, a saber, a forma da racionali
dade, a racionalidade do entendimento" (FD, § 187, grifos meus). 

Enquanto "racionalidade do entendimento", a sociedade civil-bur
guesa se constitui, antes de tudo, para Hegel, precisamente como o lugar 
do particularismo e da unidade abstrata.5 E, por isto mesmo, uma forma 
de "exterioridade" (Àusserlichkeit) na qual o espírito "está em casa" e 
"junto de si", porém sua existência imediata se dá aí em "elementos 
estranhos" (ou "estrangeiros", fremdten Elemente) à sua essencial liber
dade. Mas, justamente deste modo estranhado, o espírito - e este é um 
significado fílosófico-histórico fundamental à sua concepção do mundo 
moderno - "só tem a ver com aquilo a que está aposto o seu selo e que foi 
produzido por ele" (FD, § 187).6 O desenvolvimento da sociedade civil¬
-burguesa cumpre, portanto, uma tarefa fundamental na autonomia do 
espírito (liberdade) em face da natureza (necessidade), justamente por
que, diferentemente do que ocorre nas sociedades pré-modernas, suas 
bases já são elas mesmas bases sociais, fundadas no trabalho, tal como 
este se desenvolve na sociedade moderna. Assim, a sociedade civil-
aburguesa trabalha historicamente em favor do desenvolvimento de uma 
universalidade que, no plano filosófico-histórico, se dá enquanto forma
ção e, no plano filosófico-político, se desenvolve no e pelo Estado, ins-

5 Com a Economia Política, Hegel partilha não apenas a concepção de uma auto-
-regulação das relações mercantis, mas também uma clara consciência da sua natureza 
eticamente dissoiutora e socialmente contraditória. Para ele, a sociedade civil-burguesa 
se caracteriza pela abstração e pela divisão do trabalho singular, que se torna assim sim
ples e mecânico; pela "dependência recíproca" entre os indivíduos segundo uma "neces
sidade constringente", que, em razão do desenvolvimento da maquinaria, provoca 
desemprego e miséria; enfim, por desigualdades sociais, tendo por base o capital, que se 
acrescentam às desigualdades naturais (FD, §§ 198 e 200). Esta é uma concepção axio-
logicamente negativa das relações mercantis na qual, também nela, se pode observar o 
influxo, em Hegel, de uma tendência interna ao desenvolvimento da própria Economia 
Política Clássica, precisamente a tendência a conceber a produção capitalista como 
caracterizada por contradições sociais inevitáveis. Como bem salienta Marx a respeito 
da Economia Política: "O seu último representante, [David] Ricardo, toma afinal, cons
cientemente, como ponto de partida de suas pesquisas, a contradição dos interesses de 
classe, do salário e do lucro, do lucro e da renda da terra, considerando, ingenuamente, 
essa contradição como uma lei natural da sociedade" ("Posfácio da Segunda Edição" de 
O Capital. Tr. br. R. Barbosa eF.R. Kothe. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 16). 

6 Diferentemente da Economia Política Clássica, Hegel não compreende a sociedade civil¬
-burguesa como expressão de uma natureza humana a-histórica, essencialmente egoísta, 
embora os indivíduos se relacionem aí efetivamente como egoístas, mas sim como 
momento de um desenvolvimento histórico. A sociedade civil-burguesa é produção 
"espiritual" (isto é, histórica), não-natural; mais ainda, é um momento do desenvolvi
mento do espírito fundamental à afirmação da sua autonomia em face da natureza, posto 
que aqui o espírito se assenta em bases por ele mesmo produzidas. 
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tância unicamente na qual e pela ação da qual o estranhamento essencial 
à sociedade civil-burguesa é superado e suas contingências reparadas. "A 
sociedade civil", diz Hegel, "é a diferença que intervém entre a família e 
o Estado, embora a sua formação ocorra mais tarde do que a do Estado, 
pois como diferença, ela pressupõe o Estado, que ela, para existir, tem de 
ter diante de si como algo subsistente por si. A criação da sociedade civil 
pertence de resto ao mundo moderno, que, pela primeira vez, faz justiça a 
todas as determinações da Idéia" (FD, § 182). Diferentemente da socie
dade grega antiga, entre a comunidade natural imediata do oikos e a 
comunidade política, universal, medeia agora um livre e até mesmo 
extremo desenvolvimento da particularidade. É graças a este desenvolvi
mento da particularidade, o qual estabelece uma posição de negatividade 
e até mesmo de dissolução para com o universal, que a singularidade é 
liberada de uma relação imediata com a universalidade e, justamente por 
esta mediação da particularidade, pode realizar um duplo retorno reflexi
vo, tanto em direção ao universal, de cujo desenvolvimento imanente é o 
resultado, quanto, neste mesmo movimento, em direção a si mesma, pois 
este desenvolvimento imanente é negativo. 

De um ponto de vista lógico, o desenvolvimento da particularidade, 
justo na medida em que esta determinação se põe como negação imanente 
da universalidade e, portanto, também como superação de sua indetermi-
nidade abstrata, apresenta-se como a mediação em razão da qual a singu
laridade já não se relaciona imediatamente com a universalidade e, nesta 
relação agora mediada pela extrema negatividade da particularidade, põe¬
-se em "retorno" e "reflexão" com o universal. A singularidade é "para 
si" na mesma medida, no mesmo movimento e em razão da mesma 
mediação em e pela qual se põe como o próprio universal determinando-
-se num desenvolvimento imanente, negativamente mediado. Daí por que 
a "reflexão para si" da singularidade é também o "retorno a si da univer
salidade", retomo este cuja mediação negativa é justamente a particulari
dade. Ora, a particularidade, na exposição lógica que Hegel faz de sua 
concepção especulativa do conceito (ECF, §§ 160-165),7 é justamente o 
"momento" - enquanto tal, transitório, passageiro, mas fundamental ao 
automovimento do conceito - em que este, em e a partir de sua universa
lidade (Allgemeinheit), se desenvolve determinando-se, particularizando-
-se. Ora, o conceito não é, para Hegel, uma mera representação universal, 
subjetiva e formal de um conteúdo que lhe é exterior, mas, ao contrário, o 
conceito é a própria "forma infinita" - e infinita justamente em razão 

7 Hegel, Enciclopédia das Ciências Filosóficas [ECF\. Parte I: Ciência da Lógica. Tr. br. 
Paulo Meneses. São Paulo: Loyola, 1980 (leitura cotejada com a edição alemã da 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Werke in 20 Bänden. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992, B. 8). 
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desta sua transcendência imanente - cujo movimento o conduz, numa 
imanência negativa, à exteriorização e, justamente assim, à efetivação. 
No momento da particularidade, ele tem a negação de sua abstração 
enquanto universal (ainda vazio, pois não determinado), negação esta que 
é a condição interna necessária para sua posterior exteriorização e efeti
vação. 8 O momento lógico da singularidade se constitui, pois, num 
momento essencial a este desenvolvimento especulativo interno ao con
ceito, pois o que constitui a singularidade é precisamente o "reflexo" ou 
"retomo" que a particularidade opera ao reconhecer-se como o próprio 
universal que, em sua alteração e no seu reconhecer-se neste seu ser-
-outro, reconcilia-se consigo mesmo. 

Tal reconciliação, enquanto retorno ou reflexo especulativo, apenas 
se pode dar através deste mesmo desenvolvimento interno, negativo, num 
transcrescimento de determinações autoproduzidas, de modo que a singu
laridade é o próprio universal, na medida em que este se mediou a si 
mesmo negativamente, num processo de diferenciação (ou melhor, numa 
"ação-de-subcisão", Unterscheidung). Assim, a particularidade é, para 
Hegel, o momento lógico do conceito - e, nesta medida, da forma racio
nal de tudo o que é efetivo - no qual a diferença (melhor: o distinto ou o 
subcindido, Unterschied) se lhe incorpora e, por sua mediação, a singula
ridade é constituída, pondo-se, em e por este movimento, como momento 
mais determinado, mais concreto, do conceito. Este desenvolvimento 
negativo-imánente é o mesmo pelo qual, contrapondo-se a si mesmo, o 
universal se determina e, portanto, se concreta; em outras palavras, o 
desenvolvimento negativo-imanente é o desenvolvimento da determina
ção e da concreção, em razão do afastamento da abstração pela qual o 
universal se caracteriza quando ainda não determinado. No sentido 
comum do conceito, o universal é o próprio conceito enquanto tal, idênti
co e indiferenciado consigo mesmo, exterior à multiplicidade de cujo 
elemento comum no entanto se constitui; já no movimento negativo-

8 Mesmo em sua concepção especulativa, o conceito é ainda "formal" e "abstrato", pois é 
aquele momento em que o pensamento ainda não se exteriorizou, se efetivou, como 
objetividade e, portanto, "ainda não é a idéia" (ECF, § 164). Não é formal e abstrato, 
portanto, no mesmo sentido em que o é o conceito em seu sentido ordinário, como sim
ples representação (Vorstelhmg) subjetiva e universal de uma objetividade exterior (esta 
é uma concepção cuja base filosófica é a moderna separação sujei to-objeto). Para Hegel, 
ao contrário, em razão das características do mundo moderno, trata-se de afirmar a filo
soficamente tradicional identidade pensamento-ser na forma mais desenvolvida da iden
tidade sujeito-substância, incorporando, nisto, o desenvolvimento unilateral do pensa
mento subjetivo na filosofia moderna, cuja verdadeira natureza não é, contudo, a 
consciência ou o Eu subjetivo, mas o absoluto, do qual o conceito é a primeira forma 
adequada. O conceito é, para Hegel, sujeito; e sujeito que se põe a si mesmo - num 
movimento imanente de exteriorização - como objeto, e cuja reflexão ou retorno especu
lativo é a idéia. 
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-imanente de externação e retorno especulativos interno ao conceito, o 
universal é somente um momento, cujo desenvolvimento para a particula
ridade e a singularidade o faz distinguir-se daquilo que a consciência 
comum e o Entendimento compreendem como sendo o conceito.9 

Com base neste movimento interno do conceito, pode compreender¬
-se a relação entre a diferença e a singularidade: ela reside justamente em 
que, sem a mediação negativa da ação-de-subcisão - Unterscheidung -
do universal, mediação esta que é a própria particularidade, a singulari
dade não pode constituir-se enquanto reflexo/retorno mediado do univer
sal. Dito de outro modo, apenas porque através da negação do universal 
em e pelo momento da particularidade, a singularidade pode ser, dupla
mente, negação do universal, pois já não se lhe subsume de modo imedia
to, e reflexo especulativo do universal, pois o processo pelo qual se cons
titui é um movimento interno do e ao próprio universal, processo em que 
este mesmo supera sua abstração e indeterminidade, ganhando determi
nação e concretude. Trata-se, pois, neste movimento negativo de diferen
ciação, não de uma "diversificação", mas propriamente de uma subcisão, 
de uma autodistinção interna do universal, pelo qual este se enriquece em 
determinação e se põe como singularidade. 

Quando, no início da "Doutrina da essência", na pequena lógica, 
Hegel expõe a categoria da "diferença" (Unterschied), ele toma a diversi
dade (Verschiedenheit) como uma diferença imediata, não-desenvolvida e 
exterior: na diversidade "os diferentes [Unterschieden] são cada um para 
si o que ele é, indiferente [gleichgültig] quanto à sua relação para com o 
outro, relação portanto que lhe é exterior [äusserlichY (ECF, § 117).10 A 
diversidade é, pois, apenas uma diferença imediata, não desenvolvida. A 
concepção da diferença, enquanto Unterschied, por Hegel, busca exata
mente distanciar-se da indiferença e da relação exterior, afirmando para 
isso uma identidade que, justamente por negar-se em sua imediatidade, 
afirma-se enquanto tal ao desenvolver-se em diferenciação, a qual, por 

9 Allgemeinheit, expressão alemã para universalidade, significaria, ao pé da letra, "quali
dade comum a todos/tudo". Já Einzelheit, "singularidade", tem como raiz o ein/Eins 
(um/uno), correspondente semântico do latino unas, de onde vem Universum, universalis 
(universo, universal). O singular é, para Hegel, o verdadeiro universal (ou momento 
mais verdadeiro do universal), porquanto é o universal desenvolvido de modo imanente 
e, por isso mesmo, não é o universal do Entendimento, o comum de uma variedade, mas 
antes, o uno que se subeinde, fazendo-se reflexivamente singular e vário. 

1 0 Unterscheiden!Unterschied e verscheideiuVerschiedenheit têm em comum o verbo 
scheiden, 'separar", divorciar", "despedir-se"; antecedido da preposição unter-, "sob", 
"abaixo de", "debaixo de" (também adjetivável como "baixo/a" ou "interior"), ganha o 
sentido de uma separação interna, precisamente, de uma subcisão. Porque apontam 
para uma determinação interna, unterscheiden c Unterschied são expressões mais for
tes do que a simples diversidade/heterogeneidade expressa em verscheiden! Verschie
denheit. 
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ser posta por este movimento negativo-imánente da identidade, apenas 
em sua imediatidade pode apresentar-se como diversidade. Assim, Hegel 
mostra que, por ser ela mesma o movimento de mediação da identidade, a 
diferenciação se desenvolve verdadeiramente como diferença essencial, 
interna, não se fixando como simples diversidade. Ora, somente a identi
dade abstrata, indiferenciada, pode ter diante de si uma diferença que é 
mera diversidade. Ao conceber que, ao contrário, à identidade correspon
de um processo de diferenciação essencial, não apenas diferenciação 
exterior, não apenas diversidade indiferente, mas sim diferença interna e 
essencial, Hegel busca afastar-se duplamente tanto da concepção da iden
tidade abstrata que, por não se diferenciar internamente, nega em si a 
diferença/distinção, quanto da da diferença que, sendo simples diversida
de, nega em si a identidade com outros e afirma abstratamente em si uma 
identidade imediata consigo mesma. Portanto, a diferença que Hegel tem 
em vista no movimento imanente do conceito, quando este transita da 
universalidade à particularidade, refletindo-se como singularidade, sus
tenta um sentido forte de diferença como distinção negativa, como subci-
são, enfim, como mediação da particularidade unicamente pela qual a 
singularidade, ao incorporá-la, pode ser e saber-se o próprio universal 
(donde a relação entre os diferentes não ser exterior nem indiferente), 
mas também, nisso mesmo, pode pôr-se como o distinto, o diferente, o 
subcindido do universal. A singularidade é a diferença desenvolvida 
como negatividade imanente, portanto, nem exterior nem indiferente ao 
universal e aos outros singulares, mas interna e negativa ao universal, 
graças à detenninidade, nela, da particularidade.11 

Ora, é justamente esta a concepção especulativa da singularidade 
que reaparece, enquanto tal, como momento mais desenvolvido do con
ceito da vontade livre, conceito este cuja efetivação na idéia do direito 
constitui o objeto da Filosofia do Direito.12 "Toda autoconsciência sabe¬
-se como universal - como a possibilidade de abstrair de todo o determi
nado - e, como particular, com um objeto, conteúdo e fins determinados. 

Os momentos do conceito (universalidade, particularidade e singularidade) apresenta
dos na terceira parte da pequena lógica ("Doutrina do conceito") são, para Hegel, o 
mesmo que identidade, diferença e fundamento, tematizados nos parágrafos iniciais da 
"Doutrina da essência" (segunda parte da pequena lógica). Porém, os primeiros são 
momentos mais desenvolvidos deste movimento especulativo, pois, chegado ao 
momento do conceito, o pensamento já superou as oposições e estabeleceu as relações 
de unidade entre as determinações-da-reflexão (forma/conteúdo, aparência/essência 
etc), algo ainda não feito quando da tematização da identidade, da diferença e do fun
damento no início da "Doutrina da essência". 

Tendo como objeto a idéia do Direito {FD, § 1), a Filosofia do Direito tem como fun
damento o conceito de vontade livre (§§ 5-7), cujos momentos ascendentes de efetiva
ção - ou momentos da idéia - são expostos por esta ciência filosófica. 
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Esses dois momentos, contudo, são somente abstrações; o concreto e 
verdadeiro (e todo verdadeiro é concreto) é a universalidade que tem o 
particular por oposto, mas um particular que pela sua reflexão dentro de 
si igualou-se ao universal - esta unidade é a singularidade [ . . . ]" (FD, § 
7). 1 3 E o conceito de sociedade civil-burguesa que se encontra tematizada 
especulativamente no momento da particularidade no conceito de vontade 
livre, os momentos deste sendo os mesmos momentos constitutivos do 
conceito enquanto tal em sua compreensão especulativa: universalidade, 
particularidade e universalidade. E esta identidade estrutural entre o con
ceito de vontade livre e o próprio conceito, simplesmente, que Hegel 
expressa ao dizer que - como já anteriormente citado - "a sociedade civil 
pertence ... ao mundo moderno, que, pela primeira vez, faz justiça a todas 
as determinações da Idéia" (FD, § 182). Se, "pela primeira vez", se faz 
justiça a "todas as determinações da idéia", é porque o princípio da parti
cularidade, enquanto princípio da sociedade civil-burguesa, é desenvolvi
do no mundo moderno, sendo este desenvolvimento, pois, o que expres
sam tanto o conceito de vontade livre quanto o conceito enquanto tal em 
sua estrutura especulativa, o qual é fundamento daquele. Trata-se preci
samente de uma homologia entre o conceito especulativo, no plano lógi¬
co-real, e o conceito de vontade livre, no plano prático-real, na qual uni
versalidade, particularidade e singularidade são categorias a um só tempo 
ontológicas e éticas. Há em Hegel uma identidade entre a determinação 
lógica da singularidade (Einzelheit) e as determinações éticas de singula
ridade (também Einzelheit), individualidade (Individualität) e subjetivi
dade (Subjektivität). Daí por que, em sua polêmica com Spinoza, Hegel 
descubra na pretensa impossibilidade lógico-ontológica da afirmação da 
singularidade autoconsciente nas categorias spinozanas um problema 
concernente não apenas ao plano ontológico, mas também ético, justa
mente - e isto seria, segundo suas próprias palavras, o que o diferencia do 
ponto de vista de Spinoza - o que diz respeito à "individualidade concreta 
[konkrete Individualität] no mundo moderno" (LHF, 285; 165).14 

1 3 Que a concretude e a verdade sejam o universal negado em sua imediatidade, mas 
reconduzido reflexivamente a si por uma segunda negação, é o que faz Hegel conceber 
que toda efetividade é singular ou, de um modo lógico, "o singular é [o] mesmo que o 
efetivo" (ECF, § 163), 

1 4 G. W. F. Hegel, Lecciones de la historia de la filosofia, I I I . Tr. mex. Wenceslao Roces. 
Ciudad de Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1985; Vorlesungen über die Ges
chichte der Philosophie. Werke in 20 Bänden. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
1970, B. 20. Entre parênteses, respectivamente, as páginas dessas edições mexicana e 
alemã. 
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II Modo finito e singularidade 

A identidade ou homologia entre o ético e o ontológico já está em 
Spinoza. E precisamente sob o conceito de modo finito, categoria com a 
qual ele pensa a coisa singular, que o homem pode ser pensado na filoso
fia spinozana, dado que, diz o filósofo holandês, "a essência humana ... é 
... qualquer coisa que existe em Deus e que, sem Deus, não pode nem 
existir nem ser concebida, ou seja ([...]), uma afecção [affectio] ou um 
modo [modus] que exprime a natureza de Deus de uma maneira certa e 
determinada" (E II, P X, Cor.).1 5 Spinoza retoma aqui, com rigor, a defi
nição de modo apresentada na primeira parte de sua Ética: "Por modo 
[modus] entendo as afecções da substância [sitbstantiae affectiones], isto 
é, o que existe noutra coisa [in alio] pela qual também é concebida" (EI, 
D 5); bem como a definição de coisa singular, apresentada na segunda 
parte: "Por coisas singulares [singulares] entendo as coisas que são fini
tas [finitae] e que têm uma existência determinada [determinatum habent 
existentiam]. Se acontece que vários indivíduos [Individua] concorrem 
para uma mesma ação, de tal modo que todos em conjunto sejam a causa 
de um mesmo efeito, considero-os, então, todos juntos como constituindo 
uma mesma coisa singular [rem singularem]" (E II, D VII) . O homem, 
então, é um modo ou afecção da substância; enquanto tal, existe nela e 
por ela é concebido; mais ainda, posto que também há modos infinitos (E 
I , P XXI) , o homem é um modo finito, pois tem uma existência determi
nada; e em vista da oitava definição do segundo livro da Ética, o homem 
é, em suma, sempre singular. De um outro ponto de partida, considerando 
que a alma humana, em sua existência atual (e não, potencial) é um modo 
finito, singular, do atributo divino do pensamento precisamente enquanto 
se constitui da idéia do corpo (E II, P X I , D, C), modo finito atual e sin
gular, individual, do atributo divino de extensão (E II, P XIII) , Spinoza 
pode concluir que "o homem consta de uma alma e de um corpo" (EII, P 
X I I I , Cor.). O homem é sempre, pois, um homem - uma alma e um corpo, 
considerando que o corpo é o objeto atual da idéia atual de que se consti
tui a alma. Enquanto categoria para dizer do homem, o modo o diz 
enquanto coisa finita e singular. Modo finito e singularidade são, pois, 
reversíveis no pensamento spinozano,16 sendo precisamente estas catego-

1 5 Da Ética de Spinoza, faço uso das traduções inclusas na coleção Os Pensadores (Parte 
I , notas e tr. Joaquim de Carvalho; Parte I I , tr. Joaquim Ferreira Gomes) e da tradução 
mexicana (Ética demostrada según ei ordcn geométrico. Tr. mex. de Oscar Cohen. 
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2002), cotejadas com o texlo latino 
publicado cm anexo em P. Wienpahl, Por un Spinoza radical. Tr. mex. Adolfo Casta-
hón el al. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1990. 

1 6 De uma maneira mais completa, "a coisa finita é definida pela singularidade, isto é, por 
um lado, por ter uma existência determinada e, por outro, por ser causa única de um 
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rias as que, constituindo a compreensão ontológica do homem, estarão na 
base da discussão sobre as paixões e a liberdade, nas três últimas partes 
da Etica. 

A crítica de Hegel a Spinoza não reside, contudo, em afirmar que o 
autor da Etica não tenha buscado afirmar a singularidade/individualidade, 
fazendo-o certamente justo sob a categoria do modo finito; mas sim, 
antes, que há uma impossibilidade categorial de afirmação legítima, fun
damentada, da singularidade/individualidade autoconsciente se se toma 
por base a compreensão spinozana de substância, atributos e modos.17 E a 
compreensão do modo por Spinoza que inicialmente se constitui no lugar 
categorial da crítica hegeliana; contudo, na medida em que esta com
preensão diz respeito, forçosamente, também à substância e aos atributos, 
a tematização dessas categorias conduz, por parte de Hegel, ao problema 
ontológico mais amplo do desenvolvimento negativo-imánente da subs
tância, desenvolvimento este cuja concepção, para o filósofo alemão, 
falta a Spinoza, donde, por consequência, no autor da Etica encontraría
mos uma concepção "estática", até mesmo "eleática", da substância. 1 8 

efeito. Uma coisa singular é, portanto, uma essência finita cuja existência é determina
da por uma causa e é uma singular idade ou uma individualidade por que ela própria é 
uma causa" (M. Chauí, "Espinosa e a essência singular", in Cadernos Espinosanos 
VIII. São Paulo: USP/FFLCH/Departamento de Filosofia, março de 2002, p. 36). 

1 7 O artigo de M . Chauí, acima citado, oferece uma ampla mostra da afirmação da singu
laridade na obra de Spinoza, o que, contudo, é insuficiente para o problema posto por 
Hegel, já que este se constitui justamente em conceber a impossibilidade categorial dc 
constituição da singularidade autoconsciente no pensamento spinozano; em outras 
palavras, sua crítica não se refere ao que Spinoza diz, mas o que ele pode legitimamen
te dizer com, em e pelas suas categorias. Assim compreendida, a crítica hegeliana nada 
tem a ver com a consideração de que "Hegel ... ignora [em Spinoza] o caráter decisivo 
das coisas singulares, que faz precisamente delas modos da substância enquanto ativi
dade autoprodutora, a saber, conatus" (J. Biard et al. Introduction à la lecture de la 
Science de la logique, 2 - La doctrine de Vessence. Paris; Aubicr Montaigne, 1983, 
pp. 308). Tampouco, como contraditoriamente também dizem J. Biard e seus colegas, a 
crítica de Hegel se reduz a reprovar "a Spinoza não ter sabido assumir em toda sua 
radicalidade essa contingência do modo, de ter se desembaraçado bastante dela pela 
afirmação da necessidade universal" (p. 309, itálicos meus), mas, antes, porque, con
forme pretendo argumentar neste ensaio, a singularidade pensada como modo não se 
desenvolve como autoconsciência. 

1 8 Em sua crítica, Hegel ignora a distinção entre modo finito e modo infinito, em Spinoza, 
usando sempre a categoria do "modo", sem adjetivo, como significando já, e sempre, 
modo finito; porém, como sua crítica tem como centro o problema da singularidade e 
da diferença, cujo fundamento é o desenvolvimento imanente, este erro não tem maio
res conseqüências em sua argumentação. J. Biard e seus colegas franceses tendem a 
superdimensionar as conseqüências deste erro de Hegel, considerando que esteja aí a 
razão pela qual o filósofo alemão "considera os modos [em Spinoza] como imediata
mente dados" (J. Biard et al., Introduction à la lecture de la Science de la logique, 2 -
La doctrine de Vessence, p. 308). Esta é uma conclusão falsa, pois, para Hegel, os 
modos são "dados" cm Spinoza porque, como veremos mais adiante, nem os atributos 
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Sob o ponto de vista de Hegel, o problema desta concepção estática 
estaria justamente em que à singularidade, pensada como modo da subs
tância, é impossibilitada uma posição "para si" enquanto relação negativa 
com a universalidade substancial. Tomando por base a definição de indi
víduo que aparece em E I I , D VI I , Hegel opõe sua crítica à concepção 
spinozana da singularidade/individualidade justamente porque a ela falta 
o retorno reflexivo "para si", expressão lógica - na terminologia hegelia-
na - do desenvolvimento da singularidade como autoconsciência em 
retorno reflexivo à subjetividade infinita. Naquela definição, segundo 
Hegel, a individuação é entendida por Spinoza apenas como "união" ou 
"colocação-em-conjunto" (Zusammensetzung), mas não, justamente, 
como "autoconsciência" (Selbstbewusstsein). Esta análise crítica aposta à 
definição spinozana de indivíduo na Ética é a mesma que, sob o mesmo 
ponto de vista hegeliano, poder-se-ia apresentar com relação à discussão 
que, na Carta X X X I I , a Heinrich Oldenburg, Spinoza desenvolve sobre a 
relação da substância com os modos e dos modos entre si com base na 
relação das partes entre si e delas com o todo. A relação das partes entre 
si é pensada por Spinoza como cohaerentia ("ligação", "união", "víncu
lo", mas também "relação proporcional das partes com o todo"), o que 
para ele quer dizer: "aquilo que faz com que as leis ou a natureza de cada 
uma das partes se ajustem (accomodani) às leis ou à natureza de cada 
uma das outras, de tal modo que não há entre elas a menor contradição 
(contrarientur)". E a relação das partes com o todo (ou dos modos com a 
substância) é também pensada nos termos de "ajuste" e "conformação" 
das diversas partes entre si: "Acerca do todo e das partes, considero as 
coisas como partes de um certo todo enquanto a natureza de cada uma 
delas se ajusta, na medida do possível, às das outras, de maneira a se con
formarem (consentiant) umas às outras".19 Com base nesta homología 
entre as relações todo-partes e substância-modos, Spinoza diz então 
entender todo corpo como um modo (isto é, uma parte) do atributo divino 
da extensão e toda mente como um modo (isto é, uma parte) do atributo 
divino do pensamento: "Estais vendo, portanto, como e por que considero 
o corpo humano como uma parte da Natureza. E também considero a 
mente humana como uma parte da Natureza. Estabeleço, com efeito, que 
há na Natureza uma potência infinita de pensar que, enquanto infinita, 
contém em si objetivamente toda a Natureza e cujos pensamentos se 
encadeiam do mesmo modo que as partes da Natureza de que são eviden
temente o ideado. // Em seguida estabeleço que a mente humana é essa 

nem os modos são apresentados em sua gênese, cuja condição seria justamente a apre
sentação do absoluto em seu desenvolvimento negativo-imánente. 
Carta X X X I I a Heinrich Oldenburg. Cf. edição citada de Os pensadores, p. 382. As 
expressões latinas, entre parênteses, pertencem à própria tradução de Marilena Chauí. 
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mesma potência, não enquanto esta é infinita e percebe a natureza inteira, 
mas enquanto é finita e percebe o corpo humano. Por isso estabeleço que 
a mente humana é parte desse intelecto infinito". 2 0 

Esta relação entre o todo e as partes, Hegel a julga - precisamente 
porque é uma relação positiva, dedutiva, não-negativa - limitada ao ponto 
de vista do Entendimento; enquanto tal, incapaz de apreender o movi
mento negativo-imánente da totalidade no interior da qual a singularidade 
pode desenvolver-se para si. Hegel julga que esta relação se mantém no 
nível da identidade imediata e da simples diversidade na medida em que 
"em um [dos termos] se esquece a oposição ao outro, enquanto cada um 
para si - uma vez o todo, outra vez as partes - é tomado como existência 
autônoma. Ou seja, enquanto as partes devem consistir no todo, e o todo 
deve consistir de partes, uma vez é um [termo], outra vez é o outro o con
sistente, e, igualmente, cada vez o seu outro é o inessencial". Esta é 
porém uma relação mecânica, pois não mediada por uma reflexão negati
va para si no seu outro (ECF, § 136). Mais uma vez, é justamente porque 
falta a Spinoza um desenvolvimento negativo-imánente, enquanto desen
volvimento do "que-é-subcindido" ou do "que-é-internamente-distinto" 
(Unterschied) na/da substância, que o seu pensamento não consegue 
atender à exigência, posta conscientemente, contudo, pelo seu próprio 
conceito de causa sui, de uma "unidade dessas distinções/subcisões" 
(Einheit dieser Unterschiede); a conseqüência disso, para Hegel, é que ou 
bem a unidade da substância é garantida pela eliminação da diferença ou 
bem se estabelece um dualismo entre a substância, concebida numa uni
dade, e a diferença, que, neste caso, cairia, sem retorno, fora da substân
cia (LHF,303; 162). 

De outra maneira, o que se tem aí é a mesma crítica de Hegel à 
representação da relação todo-partes pelo Entendimento, pois, assim 
como aqui ou bem o todo é o consistente ou bem as partes são o consis
tente, em todo caso a imanência das partes ao todo não fica bem resolvi
da, o mesmo acontece com essa disjuntiva que Hegel identifica no pen
samento spinozano, na qual o pensamento ficaria entre a eliminação da 
diferença na unidade substancial e a exterioridade da diferença com rela
ção à unidade. A conseqüência mais importante desta crítica recai sobre a 
concepção de liberdade: em que pese a verdade do princípio mais geral 

2 0 Idem, p. 383. As passagens da Carta X X X I V que tendem à radical afirmação da exis
tência singular não devem ter por base de compreensão as passagens da Carta X X X I I , 
segundo as quais o vínculo dessas coisas singulares a si e ao todo é uma relação não-
-negativa de ajuste e conformação'? Ora, é precisamente isto que, em outras palavras, 
significa para Hegel o não-desenvolvimento para-si da singularidade em Spinoza, isto 
é, o não-desenvolvimento da autoconsciência da individualidade como reflexo da sub
jetividade infinita; desenvolvimento este que, cm sua compreensão conceituai, só pode 
constituir-se numa imanência negativa. 
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apresentado por Spinoza - o de que a liberdade se constitui na ordem do 
todo, sendo, portanto, uma liberdade determinada, já que numa relação 
com a necessidade - , este é, porém, apenas o princípio geral, universal, 
ainda não-desenvolvido, pois não compreende a subcisão/distinção inter
na em retorno especulativo. Ora, é esta diferenciação interna e este retor
no que Hegel reclama a Spinoza, sendo nisto mesmo a base da sua crítica 
à concepção spinozana de liberdade: "Nisto", diz Hegel, "consiste o 
retorno do espírito a Deus; como modo [finito, segundo a concepção 
spinozana], ao contrário, o espírito não possui liberdade, senão que é 
determinado por outros" (LHF, 300; 191, colchetes e grifos meus).21 

Assim, para Hegel, é somente graças à negatividade que a singulari
dade, como distinção/subcisão/diferença da e na unidade da substância, 
pode constituir-se; e precisamente porque a sua existência determinada 
significa, em seu desenvolvimento negativo-imánente, ser determinado 
por si mesmo. O que Hegel busca em sua concepção do movimento nega
tivo-imánente é justamente pensar o processo pelo qual o ser determina
do da singularidade é também autodeterminação, precisamente porque 
ela é um momento de determinação negativa do universal, ou o próprio 
universal que, negando-se em sua imediatidade, retoma reflexivamente a 
si, sendo este, portanto, um retorno que, enquanto reflexivo, mantém a 
distinção que neste mesmo retomo se reconcilia na unidade. Esta singula
ridade que se põe reflexivamente para o universal, pondo-se, nesta refle
xão, para si, se constitui, precisamente desta maneira, em "subjetividade 
infinita", sua infmitude devendo-se não à sua própria singularidade, que é 
evidentemente finita, mas à sua relação especular, reflexiva, com a uni
versalidade. Para Hegel, é este o grande significado filosófico-histórico 
do cristianismo: a relação especular do infinito com o finito, relação pela 
qual este se sabe, em sua finitude, numa relação reflexiva com a infinitu¬
de; relação, enfim, na qual a finitude desenvolve a consciência de si como 
subjetividade infinita, fundamento da consciência moderna de liberdade, 

2 1 Cf. E. A. Rocha Fragoso, "Considerações sobre a definição V I I da Parle I da Ética de 
Benedictus de Spinoza", in Kalagatos, vol. I , n.° 1. Fortaleza: Editora da UECE, 2004, 
pp. 125-126: "a verdadeira liberdade para Spinoza, seja a de Deus ou a dos modos fini
tos, é aquela que é considerada em relação com a necessidade. [...] a absoluta necessi
dade ... impõe aos modos finitos um determinismo absoluto: se os modos finitos ou os 
homens em particular são determinados a existir e a agir peia necessidade das causas 
que lhe são exteriores, eles não podem existir e agir por sua própria natureza. Donde os 
homens são necessariamente constrangidos, isto é, eles existem e agem determinados 
por outra coisa além de si próprios" (itálicos meus). Para Hegel, há que se pensar a 
liberdade numa relação com a necessidade, sim, porém numa relação especulativa, 
cujos momentos são justamente aqueles constitutivos do conceito (universalidade, par
ticularidade, singularidade); esta necessidade interna do conceito é antes mediada pela 
contingência e pela possibilidade - categorias estas excluídas da concepção spinozana 
de liberdade - na categoria de efetividade (cf. ECF, §§ 142-149). 
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segundo a qual todos são livres, e da valoração moderna da personalidade 
como valor infinito. Deste modo, o princípio interior da particularidade, 
no cristianismo primitivo, e o princípio exterior da particularidade, no 
direito romano antigo, se encontram e se desenvolvem - graças ao desen
volvimento da particularidade na sociedade civil-burguesa e sua "suspen
são" (Aufhebung) no Estado - como um único princípio na modernidade, 
enquanto princípio mesmo do mundo moderno.22 Com base nisso, Hegel 
compreende que, apenas na medida em que se põe como a universalidade 
em retorno reflexivo para si no modo negativo-distinto da singularidade, 
é que esta última pode pôr-se e constituir-se para si. Nas palavras de 
Hegel: "A singularidade, individualidade verdadeira, a verdadeira subje
tividade, não é apenas o distanciamento do universal, o simplesmente 
determinado, mas sim, enquanto simplesmente determinado, o ente-para¬
-si [fürsichseiende], apenas o que se determina a si próprio" (LHF, 287; 
170, itálicos meus). A singularidade é, portanto, aquele momento da 
substância em que ela, justamente por estar m alio, resulta completamen
te in se e per se. Por não poder - já que lhe falta a concepção do movi
mento dialético-especulativo ou do desenvolvimento negativo-imánente 
do que é substancial - atender a esta exigência, é que a singularidade, na 
concepção spinozana, não teria alcançado, segundo a análise de Hegel, o 
ponto de vista próprio ao mundo moderno do desenvolvimento da subje
tividade infinita, da individualidade concreta e da personalidade. 

Que esta concepção do desenvolvimento especulativo do substan
cial, desenvolvimento no qual a substância deva pôr-se como outro de si, 
permanecendo aí em si e para si, seja uma exigência do próprio pensa
mento de Spinoza, é o que se apresenta em sua concepção de causa sui: 
"aquilo cuja essência envolve a existência ... aquilo cuja natureza não 
pode ser concebida senão como existente" (EI, D 1). A importância deste 
ponto de partida da Etica está, em primeiro lugar, em que ele retoma e 
reafirma a unidade ser e pensar que, com Parmênides e Platão, esteve na 
própria fundação da filosofia; e Spinoza o faz, contudo, não naquela posi
ção abstrata de Descartes (que, finalmente, ao separar o pensamento da 
extensão, reduz esta unidade, na prova ontológica da existência de Deus, 
a uma simples operação lógica), mas sim numa afirmação da identidade 
do pensamento e do "ser real" (reales Sein), extensão. Este ponto de par
tida, fundamental à própria posição idealista de Hegel, se expressa na 
proposição de que "a ordem e a conexão das idéias é a mesma que a 
ordem e a conexão das coisas" (E II, P 7), a qual, fundada no que alguns 
comentadores chamam paralelismo dos atributos, fundamenta metafisi-

2 2 Cf. FD, § 185, Adendo; para a concepção especulativo-filosófica do homem como 
imago Dei na tradição cristã, cf. Santo Agostinho, A trindade. Tr. br. Agustinho Bel
monte. São Paulo: Paulus, 1994, especialmente livros IX-XII . 



juuu cmiiuino roriaieza ue Aquino 

camente, por sua vez, a relação não-dualista entre corpo e alma, de modo 
que esta alma é sempre a idéia atual deste corpo atual. Em outras pala
vras, Spinoza não admite o dualismo corpo e alma, pois já parte de uma 
concepção não-abstrata da unidade ser e pensar, uma unidade pensada 
justamente enquanto identidade entre a ordem das razões e a ordem das 
coisas, ordens estas que, porquanto distintas e paralelas, encontram sua 
unidade na própria substância, por conseqüência, na relação de paralelis
mo que, na substância, os atributos entretém. 

Em segundo lugar, a categoria de causa sui expressa a concepção da 
causalidade infinita, na qual o efeito não é exterior à causa, como na 
existência finita; expressa, portanto, a própria concepção da infinitude por 
Spinoza, num ponto de vista que Hegel considera especulativo, na medi
da em que o cpie é determinado (o effectus) é, ele próprio, o que determi
na (a causa). Esta é uma concepção de causalidade imanente, não transi
tiva, que assegura, como ponto de partida do pensamento, a unidade da 
totalidade do existente pela própria unidade ser e pensar que ela tem por 
base. Para Hegel, neste conceito de causa sui nos encontramos diante do 
conceito central do pensamento especulativo, pois, segundo afirma em 
termos quase teológicos: "A causa de si mesma é a causa que efetiva 
[efetua, wirkt] um outro separadamente; o que ela, porém, produz é ela 
mesma. No produzir ela supera igualmente o que é diferente [distinto, 
subcindido, Unterschied]; o colocar a si como um outro é uma queda 
[Abfall] e igualmente a negação dessa perda [VerlustT (LHF, 285-6; 
168). Ora, o "colocar a si como um outro" (das Setzen ihrer als eines 
Anderen) é o movimento a um só tempo dialético e especulativo de 
"externação" (Äusserung) em e pelo qual a alteração ou diferenciação se 
desenvolve no interior da própria substância, o que, em outras palavras, 
quer dizer - e é este o centro da concepção especulativa de Hegel - que a 
substância se faz sujeito de si mesma. 

Contudo, segundo Hegel, Spinoza não teria desenvolvido este que é 
seu próprio ponto de partida, este que é seu conceito fundamental e sobre 
o qual ele constrói todo seu sistema: o conceito de causa sui. Na ausência 
deste desenvolvimento, desenvolvimento que exigiria, segundo Hegel, a 
concepção de uma imanência, sim, contudo negativa, Spinoza teria retido, 
aprisionado este conceito altamente especulativo numa unidade originá
ria, primária, não-desenvolvida e não-diferenciada. Spinoza se mantém 
num âmbito certamente fundamental ao pensamento filosófico e especu
lativo (o da afirmação da unidade), nível porém insuficiente para o 
desenvolvimento de sua verdade mais rica (a unidade como unidade das 
distinções/subcisões), para o que, antes de tudo, seria necessária a própria 
concepção do movimento imanente pelo qual o uno se distingue de si e 
em si mesmo, isto é, se subcinde. A afirmação básica de Spinoza, a uni
dade/unicidade da substância expressa no conceito de causa sui, é, para 
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Hegel, a verdade primeira do absoluto, contudo, não ainda a verdade 
inteira, posto que falta, à substância aí concebida, "espiritualidade" (Geis
tigkeit) e "atividade" (Tätigkeit) (LHF, 284; 166).23 Ainda que a concep
ção do pensamento como instância de unidade, pois uno consigo e, deste 
modo, com o ser, seja uma determinação "geral" do espírito, é, por isto 
mesmo, uma determinação espiritual ainda "abstrata". Uma concepção 
concreta do espírito exige justamente apreendê-lo em sua atividade, isto 
é, em seu desenvolvimento negativo-imánente pelo qual ele - enquanto 
conceito, idéia - se faz sujeito de si. Em outras palavras, isto quer dizer 
que Spinoza, ainda que se posicionando especulativamente, mantém-se, 
no interior de sua posição especulativa, no primeiro momento do concei
to: a universalidade. Assim, há algo em comum entre a posição de Spino
za e a do Entendimento, embora o seu ponto de partida seja especulativo, 
ponto de partida porém no qual ele pára, estaciona: o que há de comum 
entre eles é uma concepção limitada à universalidade abstrata, que não se 
subcinde negativamente. 

I I I A "correção" hegeliana das categorias de Spinoza 

Em sua interpretação crítica, Hegel relaciona as categorias de Spino
za (substância, atributos, modos) com os momentos do conceito em sua 
concepção especulativa (universal, particular e singular) (LHF, 287; 170). 
Com base nesta aproximação - que, como vimos, justamente no que diz 
respeito à relação modo (finito)/singularidade, se baseia no próprio Spi
noza - , Hegel diz que "o modo é o singular, o finito enquanto tal" (idem). 
Contudo, aí mesmo estaria o "defeito" (ou a "falta", Mangel) de Spinoza: 
ao conceber a singularidade como modo finito, concebe-a, porém, segundo 
a própria concepção spinozana do modo finito, como "má singularidade" 
(schlechte Einzelheit). Antes de tudo, o que se manifesta nesta interpreta
ção hegeliana é uma determinação central ao movimento especulativo do 
conceito, a saber, a de que "o subjetivo é o retorno para o universal", 

2 3 Esta crítica de Hegel a Spinoza é reposta por Marx a Feuerbach., cujo materialismo não 
teria concebido a objetividade, a efetividade como praxis, como atividade (Tätigkeit) 
humana, mas sim apenas sob a determinação da intuição (Anschauung), da sensibilida
de. Em face disso, Marx salienta justamente que "o aspecto ativo [tälige Seite] abstrato 
em oposição ao materialismo foi desenvolvido pelo idealismo, o qual naturalmente não 
conhece enquanto tal a atividade efetiva, sensível" (Thesen Uber Feuerbach, § 1, in 
Marx-Engels Sudienausgabe I - Philosophie. Frankfurt am Main: Fischer Bücherei, 
1966). Que o idealismo não conheça "enquanto tal" (als solche) a atividade sensível 
quer dizer apenas, para Marx, que o idealismo não conhece a praxis como fundamento 
da existência social ("espiritual", diria Hegel) c não que ele desconheça a atividade 
sensível tout court, o que é evidente pela importância - em nada secundária - da 
moderna concepção económico-política do trabalho no pensamento de Hegel. 
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retorno pelo qual "ele é em si mesmo o universal" {idem). Mas também-
justamente porque ele toma a substância spinozana como situada no (e 
presa ao) momento abstrato da universalidade, portanto, como uma uni
versalidade nao-desenvolvida negativamente - se verifica aí a tentativa de 
Hegel de, numa posição filosófica que se reivindica numa imanência à 
posição spinozana, desenvolver o próprio princípio da filosofia de Spino¬
za, corrigindo-a com base no movimento especulativo do conceito, para 
assim melhor poder realizar aquilo que, estando na base do pensamento 
do filósofo holandês, não é por ele levado às últimas conseqüências. 
Substância, atributos, modos são o mesmo que universal, particular e 
singular apenas na medida em que aquelas categorias possam ser corrigi
das na perspectiva destas últimas, isto é, numa perspectiva especulativa. 
Esta correção, Hegel a apresenta na Segunda Parte - "Doutrina da essên
cia" da Ciência da lógica (subtópico "C. O modo do absoluto", da cate
goria "O absoluto", na Terceira seção - "A realidade efetiva").24 

Neste subtópico da Ciência da lógica, Hegel toma a categoria do 
atributo numa dupla determinação: ele é identidade do absoluto consigo 
mesmo e, enquanto tal, negação-de-si mesmo do absoluto. O que isto 
quer dizer? Quer dizer, antes de tudo, que o atributo é propriamente, no 
sentido hegeliano, uma determinação; enquanto tal, diz o que o absoluto 
é e, por isso, o constitui numa identidade consigo. Contudo, justamente 
enquanto determinação, o atributo nega a simples identidade consigo do 
absoluto e - sendo justamente esta a sua negatividade - o coloca numa 
relação reflexiva consigo: em termos hegelianos, o atributo é uma "refle
xão em si formal" do absoluto. E "formal" justamente porque a categoria 
aqui em questão não é ainda a mais apropriada para dar conta da auto-
-reflexão negativa do absoluto;25 contudo, como reflexão que é, este é um 
movimento pelo qual o absoluto se põe fora de si como modo. A catego
ria do modo, portanto, é o "ser-fora-de-si do absoluto" (Aussersichsein 

2 4 G. W. F. Hegel, Science de la logique. Doctrine de Vessence (CdL). Tr. fr. P.-J. Labar
riere e G. Jarczyk. Paris: Aubier Montaigne, 1976 (leitura cotejada com a edição alemã 
da Wissenschaft der Logik. Werke in 20 Bänden. Frankfurt am Main: Suhrkamp Ver
lag, 1992, B. 6). Nas citações no corpo do texto, as indicações, entre parênteses, das 
páginas da edição francesa e alemã, respectivamente. 

2 5 Situados na "Doutrina da essência", atributo e modo são categorias da efetividade (ou 
realidade efetiva, Wirklichkeit); enquanto tal, já partem da unidade reflexiva inte
rior/exterior, força/exteriorização, todo/parte, bem como das demais determinações da 
reflexão (por estas Hegel entende as categorias que a tradição filosófica separou e opôs, 
das quais, contudo, ele apresenta as reflexões ou os retornos especulativos). Porém 
estas categorias da efetividade não alcançam ainda as constitutivas do conceito (univer
salidade, particularidade, singularidade), estas justamente com base nas quais Hegel 
corrige, nesta parte da Ciência da Lógica, a concepção spinozana dc atributo c modo. É 
por isso que a negatividade do atributo, que não é ainda tão determinado quanto a par
ticularidade, apresenta-se como "reflexão formal". 
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des Absoluten), "sua perda na alterabilidade e contingência do ser" (Verän
derlichkeit und Zufälligkeit des Seins) (CdL, 236; 192). Assim, o atributo é 
identidade do absoluto consigo mesmo, pois, enquanto atributo do absolu
to, o confirma enquanto tal; contudo, ao mediar o pôr-se fora-de-si do abso
luto sob a categoria do modo, o atributo é negação-de-si mesmo do absolu
to, negação de sua imediatidade, de sua identidade abstrata. 

Com base nesta apresentação dialética do atributo, toda a questão é 
saber o que é o modo como confirmação da negação-de-si mesmo do 
absoluto pelo atributo, isto é, como exterioridade do absoluto. Diz Hegel 
que, sendo exterioridade do absoluto, "o modo ... [é] exterioridade posta 
[gesetzte] como exterioridade", aparência posta como aparência, portan
to, nisto mesmo, é "a identidade consigo que é o absoluto" (idem). Aqui 
se apresenta justamente o desenvolvimento ou movimento determinativo 
especulativo, dissolutor de toda fixidez e determinação isolada, a qual 
Hegel reclama a Spinoza. Assim concebido, o modo não é apenas con
firmação da negação-de-si mesmo do absoluto pelo atributo, mas também 
negação desta negação e, nisto, retorno a si do absoluto. "De fato, portan
to", diz Hegel, "o absoluto é posto como identidade absoluta somente no 
modo; é somente o que é, a saber, identidade consigo, como negatividade 
que se refere a si como aparecer [Scheinen] que é posto como aparecer" 
(ibidem). O absoluto só é identidade absoluta ao percorrer, neste movi
mento, estes momentos como seus, momentos estes em e pelos quais ele 
se expõe e se constitui idêntico a si. O modo é exterioridade - "a mais 
exterior", acentuaria Hegel - enquanto aparência, portanto, no movimen
to propriamente especulativo de "retorno a si" (Ruckkehr in sich) ou, o 
que é o mesmo, "a reflexão que se dissolve a si mesma" (die sich Selbst
auflösende Reflektion).26 Este é um movimento de dissolução justamente 
dessa diferença interna do e ao absoluto, uma dissolução que é "retorno", 
mas não no sentido de uma volta à - ou uma reafirmação da - unidade 
originária, e sim como uma reflexão especular. No modo, pois, o absoluto 
é "externação" (Äusserung) ou o "manifestar-se para si mesmo" (das sich 
für sich selbst Manifestieren) (CdL, 237; 193). 

É com base nesta sua própria concepção do atributo e do modo -
concepção esta situada num desenvolvimento imanente negativo¬
-reflexivo - que Hegel considera criticamente a representação que deles 
Spinoza oferece. Como se trata para Hegel, neste momento da Ciência da 

2 6 A aparência compreendida aqui como determinação-da-reflexão é, ela mesma, reflexão 
fora-de-si da essência, externação em e pela qual a essência se confirma enquanto tal, 
pois, como essência que é, "precisa aparecer" (ECF, § 131). Essência e aparência, sen
do determinações reflexivas, no sentido especulativo, não são apenas opostas ou con
trárias, mas, no seu desdobramento, idênticas; deste modo, enquanto aparência do 
absoluto, o modo é o aparecer necessário, essencial, do absoluto, ou ainda, o pôr-se 
fora de si de uma força que é o próprio absoluto. 
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lógica, de pensar atributo e modo como determinações da categoria do 
absoluto, ele o faz justamente corrigindo a fixidez e a relação imóvel, 
nao-reflexiva, em que, segundo seu julgamento, essas categorias estão 
aprisionadas no pensamento spinozano. E neste procedimento que ganha 
importância o problema do estatuto filosófico da determinação (isto é, de 
como se conceber o que vem a ser a determinação). Na perspectiva de 
Hegel, dizer que em Spinoza não há um desenvolvimento negativo¬
-imanente quer dizer, em primeiro lugar, que a determinação no pensa
mento spinozano significa uma negação, mas apenas enquanto negação 
qualitativa, simples.21 Que a determinação seja uma negação, isto diz 
respeito à determinação qualitativa que se dá na ordem da finitude. 
Segundo a discussão apresentada por Hegel sobre a "Qualidade" na 
"Doutrina do ser", da Ciência da lógica, a determinidade qualitativa é 
apenas o que se apresenta como "limite" (Granzes);2S enquanto tal, o ser 
determinado qualitativamente é aquele que é limitado em seu ser por 
outro, donde tem em outro o seu fundamento. Assim, a determinidade é, 
como negação qualitativa ou negação simples, a mediação pela qual algo 
é e tem fundamento em outro. Para Hegel, é apenas neste nível que Spi
noza compreende a determinidade (o ser determinado); por isso, para o 
filósofo holandês, o determinado é o finito ou singular, cuja causa positi
va é externa, é em outro (in alio). Ora, é por isto que, ao desenvolver a 
crítica - neste outro passo da Ciência da lógica, a "Doutrina da essência" 
- da concepção spinozana da determinação, Hegel diga que Spinoza só 
compreende a negação como determinidade ou qualidade, isto é, como 
negação simples, a negação como limitação exterior, como finitização do 
finito em face de outros finitos, mas não como negação absoluta, ima
nente, em e pela qual o próprio absoluto se põe em outro, mas num 
movimento em que este pôr-se em outro é precisamente assim estar em 
si. Somente assim, como absoluta, é que a negação resulta numa reflexão 
e num retorno especulativo. Como em Spinoza não há esta concepção da 
imanência negativa ou da negação absoluta, a reflexão (isto é, o estar um 
em face do outro) do modo finito no infinito, na substância, é, segundo 
Hegel, uma "reflexão exterior". 

2 7 Referindo-se à figura geométrica, diz Spinoza: "não é algo positivo, mas uma negação. 
É manifesto que a matéria [a extensão] em sua integralidade não pode ter figura e deve 
ser considerada indefinida, a figura só existindo nos corpos finitos ou determinados. 
Com efeito, quem diz que percebe uma figura indica somente que concebe uma coisa 
determinada e de que maneira ela o é. Esta determinação, portanto, não pertence ao ser 
da coisa [ao atributo da extensão], mas indica o seu não-ser (jejus non esse). Portanto, a 
figura é apenas a determinação e a determinação é negação e, assim, ela não pode ser 
algo, mas só uma negação" (Carta L , colchetes meus). 

2 8 G. W. F. Hegel, Science de la logique, I - I - Vetre. Tr. fr. P.-J. Labarrière e G. Jarczyk. 
Paris: Aubier Montaigne, 1987, especialmente pp. 95-105. 
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É por não conceber a determinação como reflexão em si do absoluto, 
como negatividade absoluta, mas apenas como negação simples, qualita
tiva, que Spinoza situa os atributos de pensamento e extensão a partir do 
entendimento finito, de maneira que os atributos são por si na substância 
(E I P X) e, ao mesmo tempo, são pelo entendimento finito (E I D TV); 
desta última maneira, os atributos, ao invés de serem autodeterminações 
do absoluto, são definições do entendimento finito, definições exteriores 
ao absoluto.29 Nesta justaposição, encontra-se precisamente o problema 
do desenvolvimento imanente: Spinoza "não prossegue até o reconheci
mento da mesma [da negação, da determinação] como [negação] absolu
ta, isto é, como negação que se nega" (CdL, 239; 194), logo, como refle
xão e retomo. Se a substância ou o absoluto não contém em si mesmo a 
negatividade imanente, conclui Hegel, "o conhecer da substância é não 
um conhecer imanente" (idem), isto é, o conhecimento do absoluto pelo 
ser finito não é um conhecimento do absoluto em e pelo próprio absoluto, 
como precisamente afirma Spinoza ao considerar o pensamento finito 
como modo do pensamento infinito. E por isso que no modo, tal como 
Spinoza o compreende, só pode haver, segundo julga Hegel, um conhecer 
e uma reflexão exteriores. O modo como negação simples, qualitativa, 
não é negação imanente positivadora do absoluto. O que conduz o pen
samento spinozano a este resultado é que, não sendo mediados num e por 
um desenvolvimento imanente, os atributos não são expostos em sua 
gênese, em sua necessidade num desenvolvimento da própria substância, 
daí que não se sabe por que, dentre os infinitos atributos da substância, 
apenas os de pensamento e extensão são apresentados; na falta de sua 
gênese, segundo Hegel, os atributos são, por Spinoza, "tomados empiri
camente" (empirisch aufgenommen). 

Isto tem conseqüências no que diz respeito à apresentação do modo 
no sistema spinozano. Segundo Hegel, os atributos determinam a subs
tância, pois, segundo EI D IV, é por eles que concebemos a essência da 
substância; se é assim, os atributos têm em si o seu ser-outro (Andersein), 
não sendo compreendidos a partir de si, mas deste outro: o modo. Esta 

2 9 Esta é uma passagem melhor desenvolvida nas Lições de história da filosofia: os atri
butos - definidos por Spinoza como "o que o intelecto percebe da substância como 
constituindo a essência dela" (E /, D IV) - são, segundo a interpretação crítica de 
Hegel, determinações da substância não segundo o ponto de vista infinito da própria 
substância, mas determinações da substância segundo o ponto de vista finito do enten
dimento finito. Assim, ainda que, em seguida, Spinoza diga que os atributos devem ser 
concebidos "por si" (E/, P X) , tal concepção não deixaria de ser, segundo Hegel, a do 
entendimento finito. Enquanto determinações da substância, os atributos não seriam em 
verdade por si, mas apenas sob o ponto de vista do entendimento finito. Em outras 
palavras, segundo considera Hegel, em Spinoza "os atributos não são para si [für sich], 
mas sim apenas como o entendimento apreende a substância em suas distinções" (LHF, 
294; 179). 
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maneira possibilita uma concepção especulativa deste desenvolvimento, 
mas em Spinoza o modo permanece um simples "dado" (Gebenes), não 
momento da reflexão em si do absoluto, momento em que ele se poria 
para si. 3 0 Isto é, em Spinoza não hã um desenvolvimento imanente da 
substância aos atributos e destes aos modos, mas apenas seqüência exte
rior, "sem seqüência interna do desenvolvimento" (CdL, 242; 196). Como 
determinado, o modo é negação, mas não negação imanente que se nega 
a si mesma e, assim, "retorna" à substância, ou ainda, se constitui como 
reflexão em si do absoluto. Este não-retorno ao absoluto deve-se justa
mente à não-vinda necessária, numa seqüência interna, o que constituiria 
justamente o desenvolvimento imanente do negativo. 

E esta exposição da sua própria compreensão das categorias de subs
tância, atributos e modos (seguida da crítica que, com base nela, Hegel 
dirige a Spinoza) que Hegel retoma nas Lições da história da filosofia. 
Porque pretende que o ponto de vista especulativo de Spinoza seja mais 
bem realizado pelo desenvolvimento negativo-imánente, Hegel volta a se 
deparar aqui criticamente com o próprio método spinozano na Ética, 
método este que seria, segundo seu julgamento, preso à "formalidade" 
porque parte das definições com as quais pretende provar/demonstrar e 
deduzir verdades derivadas. Ora, as definições explicam formalmente, 
abstratamente os termos, não desenvolvendo uma investigação do con
teúdo, que, em decorrência, fica limitado à formalidade e à abstração da 
definição.3 1 Com base nas definições e axiomas, Spinoza realiza dedu
ções e provas/demonstrações; neste caso, as determinações provadas/de-

Também nas Lições de história da fdosofia esta crítica da concepção spinozana do 
modo é uma conseqüência da crítica da concepção dos atributos: segundo Hegel, "as 
coisas singulares aparecem muito mais como limitações da substância absoluta do que 
como asseguramento do singular - portanto, negatividade". O que quer dizer que, em 
conseqüência, "toda diferença/distinção [Unterschied] das coisas cai somente nos 
modos". Contudo, na medida em que estes são constituídos pelos atributos, "são 
meramente modificações", diz Hegel. "O que se refere a esta diferença/distinção e 
através dela é posto particularmente não é nada em si [an sich]. Cada modificação é 
apenas para nós, fora de Deus; ela não é nada em si e para si" (LHF, 294; 179), isto é, 
em Deus e para Deus. 

Segundo J. Biard e seus colegas, aqui "Hegel subestima a diferença entre a definição 
simplesmente nominal e a definição genética e causal que implica, se não a anteriori
dade lógica dos atributos, pelo menos a estrita reciprocidade entre a substância e seus 
atributos" (Introduction à la lecture de la Science de la logique, 2 - La doctrine de 
Vessence, p. 306). Contudo, o que aí está em questão, na perspectiva do próprio pen
samento de Hegel, é a crítica hegeliana do juízo, da proposição, pois este é incapaz de 
dai- conta do absoluto nas relações reflexivo-especulativas de suas determinações, jus
tamente porque a forma do juízo limita-se à determinação finita, fixa e imóvel (sobre 
esta crítica hegeliana do juízo (proposição), cf. ECF, §§ 28-33; Fenomenologia do 
Espírito, "Prefácio" (tr, br. Paulo Meneses. Petrópolis. RJ: Vozes, 1992, pp. 32-33 e 
55-58)). 
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monstradas e deduzidas não são desenvolvidas de modo imanente, mas 
apenas de modo formal, segundo o princípio lógico-formal de identidade 
(princípio este que, para Hegel, é exterior a todo conteúdo), com base no 
qual as deduções e provas/demonstrações são feitas. É facilmente com
preensível, pois, que não há nem pode haver aí qualquer relação contradi
tória, negativa, entre as premissas (definições e axiomas) e as proposições 
demonstradas/provadas e deduzidas. Para Hegel, não há aí um desenvol
vimento verdadeiramente imanente: "as determinações não se desenvol
vem com base na substância" (LHF, 290; 173). O que temos aqui é jus
tamente a crítica dialético-especulativa da demonstração, na medida em 
que este é um método que, em sua formalidade e abstração, serve ao con
teúdo do pensamento de Spinoza apenas porque este próprio conteúdo 
permanece preso à formalidade e à abstração da universalidade substan
cial não-desenvolvida. 3 2 A crítica de Hegel à demonstração - na medida 
em que implica que esta forma não é isenta de conteúdo, mas traz neces
sariamente consigo um conteúdo, ele mesmo formal e abstrato - não é, 
pois, uma crítica formal, uma crítica de forma (entendida, como o faz o 
Entendimento, em sua unilateralidade), mas uma crítica a um método do 
qual é inseparável um conteúdo. Por isto mesmo, não se pode autonomi
zar esta crítica metodológica, esquecendo-se que ela é, antes de tudo, 
conteudística, ontológica; é por isso que seu centro é, mais uma vez, a 
crítica da concepção spinozana da singularidade, na medida em que esta 
concepção - baseada que é numa relação estática, rígida, entre substância, 
atributos e modos - não integraria a negatividade (logo, a diferença). 

Em Spinoza não há a exposição do desenvolvimento dos atributos de 
pensamento e extensão a partir da substância. Assim, segundo a crítica 
hegeliana, estas categorias, mesmo definidas (ou melhor: precisamente 
porque postas sob a forma do juízo, que é a forma da definição), perma
necem exteriores entre si e à substância, colocando-se como distin
tos/diferentes {unterschieden) apenas sob o ponto de vista do entendimen
to finito -modo ou afecção da substância - que os percebe.33 O que Hegel 

3 2 Assim, de uma perspectiva hegeliana, não seria de modo algum arbitrário, não se cons
tituiria numa simples escolha subjetiva o método de apresentação da Ética, embora esta 
seja a única obra em que Spinoza dele faça uso. Se o conteúdo do pensamento spinoza-
no se constituísse do desenvolvimento negativo-imanente, isto é, dialélico-especu-
lativo, a "demonstração à maneira dos geómetras" ser-lhe-ia inadequada; portanto, a 
adequação da demonstração ao pensamento de Spinoza nesta obra dá-se porque, do 
ponto de vista do próprio conteúdo, neste já predominam - para falar com Hegel - a 
abstração e a formalidade. 

3 3 Para J. Biard e seus colegas franceses, esta crítica hegeliana "despreza a identidade da 
substância e de seus atributos c lende a fazer destes últimos simples propriedades 
extrínsecas justapostas de uma unidade transcendente" (Introduction à la lecture de la 
Science de la logique, 2 - La doctrine de Vessence, p. 306). Em outros termos, esta crí
tica foi seguida por P. Micherey (Hegel ou Spinoza. Paris: La découverte, 1990, 
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tem aqui como objeto de crítica é que, sob a demonstração dedutiva, 
baseada nas definições, não há nem pode haver um desenvolvimento ima
nente (logo, não se concebe nem se pode conceber o absoluto como sujei
to ativo que se desenvolve a partir de si), não há nem pode haver uma 
exposição da gênese das categorias - atributos, modos (daí que estas 
categorias permaneçam exteriores entre si e ao absoluto, ainda que não 
seja este o propósito de Spinoza). Em conseqüência, a diferença/distinção 
não se põe em e a partir da própria substância, mas cai apenas no modo 
finito e a partir do ponto de vista finito. Logo, a diferença não é "para si", 
pois não é segundo a necessidade da própria substância, donde o modo 
finito, no qual e para o qual reside a diferença, também não é "para si"; 
ou seja, na filosofia de Spinoza, os modos finitos (as singularidades) só 
são do ponto de vista dos próprios modos finitos, mas não em si e para si. 
Assim como na Ciência da lógica, a conclusão de Hegel nas Lições de 
história da filosofia é que diferença e singularidade autoconsciente são 
igualmente e em conjunto categorialmente impossíveis - isto é, não 
podem ser em si e para si - no pensamento spinozano, porque só pode
riam desenvolver-se, segundo o julga o filósofo alemão, numa imanência 
negativa do absoluto. Aos olhos de Hegel, o que esta impossibilidade 
categorial da diferença e da singularidade autoconsciente no pensamento 
spinozano demonstra é que Spinoza não teria alcançado e apreendido 
conceitualmente o problema da liberdade do singular posto pelo desen
volvimento histórico-social da particularidade no mundo moderno. 

pp. 133 ss). Ora, Hegel não diz que esta exterioridade ocorra no "texto" spinozano, 
nem que este seja seu "espírito". Hegel reconhece que a identidade da substância seja a 
grande intentio cogitationum de Spinoza; por conseqüência, para o filósofo holandês, 
os atributos não são exteriores, nem justapostos. A crítica hegeliana, contudo, parte de 
outro lugar teórico: precisamente, o da exigência do desenvolvimento imanente e, neste, 
da gênese das categorias, sem os quais os atributos e os modos sc constituem exteriores 
ao absoluto (substancia). O comentário crítico de M. Guéroult (Spinoza, I - Dieu 
[1968]. Paris: Aubier Montaigne, 1997, pp. 462 ss) é. sob este ponto de vista, mais cui
dadoso e rigoroso do que os de J. Biard e P. Macherey, pois atenta justamente para as 
perspectivas filosóficas distintas de Spinoza e Hegel. 
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ABSTRACT 

This essay intends to discuss the starting point of Hegel's criticism o f 
Spinoza. According to Hegel, Spinoza's idea doesn't manage, even though it wants 
to, to give an absolute foundation to difference and self-conscious singularity; that 
is why the Dutch thinker didn' t reach the specificity of the modern conception of 
freedom, as it is represented by Christianity and effectively developed in modernity 
by the mediation o f the particularity in the civil-bourgeois society. Hegel hopes to 
demonstrate his thesis analyzing Spinoza's concepts o f substance, attributes and 
modes: there is not between them, according to Hegel's criticism, an immanent 
negative development. Consequently, Spinoza's thought ends up in an impasse: or 
the finite modes keep a juxtaposed existence to substance or they annihilate 
themselves because o f it. To Hegel, it is the second alternative that characterizes 
Spinoza's thought.. 



A CONSCIÊNCIA E A QUESTÃO DA HUMANIDADE 
DO HUMANO E M DAS WESEN DES CHRISTENTUMS, 

D E L U D W I G F E U E R B A C H 

Nuno Castanheira 
Mestrando da Universidade dc Lisboa 

Introdução 

Transcendência na imanência - breve abordagem metodológica 

Na obra "Qu'est-ce qu'une vie réussie?"1, Luc Ferry procura reflec
tir acerca da pertinência e do lugar de um questionamento acerca da 'vida 
boa' nas presentes sociedades democráticas, descendentes directas da 
divisa 'pensar por si mesmo*; esta divisa, saída das reflexões cartesianas, 
foi posteriormente aprofundada por diversas perspectivas filosóficas, 
permanecendo o cerne de diversas investigações em filosofia até aos nos
sos dias. Como resultante do esforço reflexivo iniciado no séc. X V I I - e 
mais como uma sua deturpação ou efeito deletério do que como uma 
consequência directa das intenções dos seus protagonistas - surgiu como 
marca do universo hodierno um individualismo sustentado por uma ima
nência radical ao real e caracterizado pelo fechamento a qualquer tipo de 
valores com origem exterior ao exercício da liberdade individual, sejam 
estes emanados por transcendencias cosmológicas, onto-teológicas, ou de 
qualquer outro tipo. 

Do ponto de vista de Luc Ferry, a recusa da transcendência tout 
court revela um duplo paradoxo, assente numa compreensão da transcen
dência como dom e numa concepção da fé como adesão aos valores por 
aquela emanados, adesão resultante de uma escolha livre, autonómica -
ainda que sempre reenviando a uma dependência radical, a uma hetero
nomia originária - e já não como submissão pura e simples a uma hetero
nomia autoritária e indisputada. Este terceiro tipo de transcendência, uma 

1 Luc Ferry, Qu'est-ce qu'une vie réussie?. Editions Grasset & Fasquelle, Paris, 2002. 

Philosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 135-164 
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transcendência na imanência, de natureza duplamente paradoxal - porque 
marcada, por um lado, por uma heteronomia radical que não exclui a 
autonomia da escolha religiosa e, por outro, por um ideal de autonomia 
que não apaga a realidade multiforme da heteronomia - remete para a 
compreensão daquilo que este autor apelida de humanismo do homem-
-deus, um tipo de transcendência dos valores surgida na imanência da 
vida e do exercício do livre arbítrio humano e que se dá como horizonte 
de sentido desse mesmo exercício2. Na base deste humanismo reside uma 
compreensão da transcendência na imanência da consciência e da liber
dade humana não como fundamento, como movimento de identificação e 
de anulação de si mesmo, mas como actividade de descoberta e abertura a 
uma doação que, vinda de fora e sempre infundada, se dá ético-esteti¬
camente como horizonte de sentido do exercício do arbítrio humano. 

Ao longo do texto que aqui apresentamos procuraremos mostrar que 
é justamente num ponto de vista semelhante, embora cerca de um século 
antes, que se coloca Ludwig Feuerbach e a sua filosofia da revelação, tal 
como é exposta no seu escrito de 1841, Das Wesen des Christentums3. A 
posição que assumiremos, que orientará e que será justificada com todo o 
desenvolvimento deste texto, terá como eixo uma hermenêutica fenome-
nológica, uma interpretação fundada numa descrição e numa análise cui
dadas de alguns momentos determinantes para a compreensão da obra 
aqui em questão. No entanto, abordará também o próprio texto de Feuer
bach que iremos analisar como sendo ele mesmo uma obra de fenomeno
logia, ou ainda, se quisermos utilizar os termos do seu autor e ser mais 
fiéis à linguagem da época - da qual a actual fenomenologia é descendente 
directa de genético-crüicaA, entendida como uma analítica dos elemen
tos que se encontram na génese da religiosidade humana e a sua signifi
cação como movimento de religação do homem com uma transcendência 
que é a sua própria humanidade, dada na imanência da sua vida de cons
ciência. 

O significado da Revelação em Das Wesen des Christentums 

As reflexões de Feuerbach no campo acima descrito estão inseridas, 
de acordo com as suas próprias palavras, numa filosofia ou pensar da 
revelação: 

2 Cf. Luc Ferry, Qu'est-ce qu'une vie réussie?, 2002, pp. 501-502 
3 Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christentums, trad. portuguesa de Adriana 

Veríssimo Serrão, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1994 (daqui em diante 
indicado apenas por Das Wesen des Christentums, referindo-se toda a paginação à 
versão portuguesa). 

4 Das Wesen des Christentums, p. 36. 
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A presente obra contém os elementos - note-se bem - apenas os ele
mentos críticos para urna filosofía da religião positiva ou da revelação 
(Offenbarung) [...].5 

Deste modo, é necessário que comecemos por colocar uma questão 
com dois momentos distintos, mas co-implicados, a saber: num primeiro 
momento, o que devemos entender por revelação (Offenbarung)6; e, num 
segundo momento, porquê uma tal denominação? A resposta à primeira 
parte da questão implicará a justificação para a segunda parte. 

Na língua portuguesa, o verbo revelar significa descobrir, desocul¬
tar, manifestar, declarar, expor. Numa leitura mais demorada, este termo 
resulta de uma composição entre o prefixo re t o verbo velar. O prefixo 
re é designativo de repetição, de um tornar a dizer ou fazer algo. No que 
diz respeito ao verbo aí presente, velar, observamos que encerra uma 
dupla significação: por um lado, aponta, como todos os verbos indicati
vos de acções ou comportamentos, uma tomada de interesse por algo, um 
proteger ou cuidar de um existente, um relacionar-se com ele, guardando-
-o, dando-lhe um sentido; por outro lado, é um ocultar ou esconder o 
existente mesmo por detrás do seu aspecto, sentido ou modalidade mani
festa nesse comportar-se interessado/interesseiro7. 

Assim, re-velar é também um velar, um comportamento ou cuidar, 
mas que tem como interesse o próprio interesse, é uma acção que deixa 
ser uma outra acção, tornando-a manifesta, declarando-a, repetindo-a, 
reiterando-a. Mas esta aquiescência, ou adesão, deixando ser ou manifes
tar um comportamento determinado, tem uma tripla face: em primeiro 
lugar, é uma acção que implica uma separação ou afastamento da acção 
ou comportamento que se manifesta, a libertação relativamente a ele, 
deixando-o ser na sua particularidade; seguidamente, a reiteração ou 
repetição do sentido ou modalidade revelados implica uma adesão ou um 
pôr-se fora, uma ex-posição e comprometimento dessa liberdade na 
modalidade descoberta, um reconhecimento da sua adequação à existên-

5 Das Wesen des Christentums, p. 1. 
tí A leitura que aqui oferecemos da revelação, ainda que baseada na obra de Feuerbach, 

procura compreender esse conceito com o auxílio das reflexões acerca da verdade con
duzidas por Martin Heidegger em Vom Wesen der Wahrheit, de 1976 (edição bilingue 
alemão-português utilizada: Sobre a Essência da Verdade, tradução portuguesa de Car
los Morujão, Porto Editora, Porto, Portugal, 1995). 

7 Feuerbach refere-se a esta temática logo nas páginas iniciais da sua obra quando diz: 
'[...] as imagens da religião exprimem ao mesmo tempo pensamentos e coisas. ' - Das 
Wesen des Chrístentums, p. 2. A imbricação de pensamento e coisa é o logos, 
simultaneamente coisa e coisa-dita, e imagem é eidos, o aspecto, o que aparece; noutros 
termos, o que a frase citada diz é que o que aparece é um significado determinado da 
coisa, uma sua modalidade existencial, e não apenas a coisa ela mesma ou um simples 
pensamento esvaziado e desligado da existência. 
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cia do existente; em terceiro, e último lugar, esse acordo, adesão, reitera
ção ou aquiescência livres a uma modalidade do ser do existente só é 
possível com uma compreensão prévia da adequação desse comporta
mento à verdade da existência do existente, ou seja, a repetição ou adesão 
a um determinado aspecto, sentido ou modalidade da existência do exis
tente implica um saber antecipado da significação da totalidade da exis
tência desse mesmo existente. 

A significação da palavra na língua alemã - aquela em que a obra foi 
escrita - não dista muito do seu sentido em português; contudo, a sua 
compreensão envolve um caminho distinto, se bem que paralelo, e aporta 
algumas orientações novas à interpretação do texto. A palavra revelação 
traduz o termo alemão Offenbarung, uma declaração, desocultamento ou 
manifestação que encerra uma disjunção, separação ou afastamento inter
nos relativamente à coisa que se manifesta, ou revelado (outro sinónimo 
de Offenbarung é Entwicklung, que aponta para um desdobramento ou 
expansão de uma coisa num campo aberto). A raiz offen, constituinte da 
palavra Offenbarung, remete para um aberto descoberto, para uma espa¬
cialidade que permite que as coisas se manifestem tal como são no seu 
interior; esta abertura desocuítante, livre de qualquer cobertura ou deter
minação, que possibilita o vir à presença ou desocultamento da coisa que 
aí se manifesta, ou revelado, separando-se dela, tem o nome de liberdade. 

A separação interna ao acto livre que permite o desocultamento, o 
desvelamento do revelado, tem um duplo aspecto: por um lado, mostra o 
revelado como uma possibilidade entre outras que se colocam à distância 
diante da liberdade, possibilidade sobre a qual recai uma decisão e adesão 
livre, atestando a sua conformidade; por outro lado, o afastamento interno 
entre liberdade revelante que, reconhecendo a sua conformidade - que 
aqui tem o sentido de repetição ou adesão livre - à coisa revelada - o que 
é repetido - coloca a questão do fundamento dessa conformidade, ou seja, 
exige que o juízo de adequação entre ambos os termos seja sustentado por 
um terceiro termo, exterior a ambos, e esse termo constitui a sua verdade, 
ou a verdade, simplesmente. O étimo bar, também ele componente da 
palavra Offenbarung, remete para esse horizonte, pois significa precisa
mente pureza, verdade. A abertura desocuítante - porque permite que o 
revelado se manifeste - e questionante - porque pergunta pela verdade da 
sua relação de conformidade reconhecida a esse revelado - que constitui 
a liberdade é abertura não apenas e primitivamente ao revelado, mas ao 
que está para lá e acima dele, a verdade. 

A liberdade é guarda e acolhimento do revelado, na medida em que 
este tem como horizonte referencial a verdade; a adesão ou posição de si 
da liberdade no que é revelado na imanência da sua actividade livre, 
numa modalidade existencial particular, tem como referência última um 
horizonte que surge, no interior dessa actividade imanente, como para lá e 
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acima do resultado dessa actividade, ou seja, uma totalidade existencial 
que permanece para lá dos seus diferentes aspectos particulares, trans-
cendendo-os. Assim, liberdade e verdade são indissociáveis, sendo a pri
meira condição da segunda e esta o horizonte de sentido de cada um dos 
actos de aqueloutra. 

Surge agora a interrogação acerca do significado dessa referência à 
verdade. A palavra verdade em alemão diz-se Wahrheit, e tem como ori
gem provável o verbo wãhren, que significa durar, continuar. Consequen
temente, a decisão de adesão à existência revelada que caracteriza a 
liberdade tem como sentido último a grande questão da permanência, da 
duração para lá da transitoriedade e limitação do presente, em suma, a 
pergunta pela imortalidade e pelo sentido final e acabado da existência. 

Possuímos, agora, os dados para podermos responder à questão 
bipartida que colocámos no início desta secção. A revelação não é um 
estado permanente ou historicamente determinável, mas sim um aconte
cimento caracterizado como doação ou gratuitidade: as acções livres mos
tram a sua relação primitiva e fundamental a uma plenitude de sentido 
que transcende a sua particularidade, uma relação de consonância e afina
ção entre liberdade e verdade que precede as relações particulares revela
das e que constitui o seu horizonte referencial8. Por outras palavras, a 
razão natural constitui a totalidade do ente, a verdade propriamente dita, a 
natureza; já a fé constitui-se como um coordenar de verdades particulares, 
manifestas sob condicionamento da projecção de algumas intenções, inte
resses e propósitos particulares, e da contenção, recolhimento ou apaga
mento de outros sentidos possíveis, a história. Em suma, sob fundo da 
verdade pura e simples, natural, a protenção - privilégios - e a retenção -
isenções - determinam os diversos aspectos particulares da existência, 
conferindo-lhes, após decisão livre - excepção - , um sentido determina
do, histórico. Diz Feuerbach: 

Por isso mesmo, mesmo na melhor das harmonias, existe entre ambas 
uma inevitável colisão, pois o carácter particular da fé e a universali
dade da razão não se recobrem nem se satisfazem completamente, mas 
permanece um excedente de razão livre que, pelo menos em certos 
momentos, é sentido por si mesmo em contradição com a razão que se 
liga com a base da fé.9 

8 É nesse sentido que vai a seguinte afirmação de Feuerbach: «A razão natural não é 
senão a razão universal, a razão com verdades e leis universais; pelo contrário, a razão 
cristã, é uma soma de verdades particulares, de privilégios e isenções particulares, é, 
portanto, uma razão particular. Dito de uma forma mais abreviada e incisiva: a razão é 
a regra, afê a excepção à regra.» Das Wesen des Christentums, p. 3. 

9 Das Wesen des Christentums, p. 3. 
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E desta passagem ressaltam dois aspectos fundamentais: por um 
lado, percebemos que cada uma das verdades particulares oculta, pela 
consonância mesma que com ela mantém, a verdade propriamente dita; 
por outro lado, nenhum sentido particular esgota a totalidade de significa
ções, permanecendo mesmo em aberto a possibilidade de erro ou contra
dição de alguns deles com a verdade, embora nela inclusos. 

Deste modo, podemos afirmar que a revelação é o acontecimento 
primevo que deixa ser essa consonância originária, essa relação imediata 
e primitiva da totalidade da existência com a liberdade, totalidade essa 
que cai imediatamente ou se deixa ocultar por detrás do brilho do revela
do, isto é, dos diversos aspectos particulares que dela participam. E esse 
acontecimento, que mostra como coisa-feita a consonância de liberdade e 
verdade, por intermédio da adesão ou entrega a um revelado particular -
ou fé - tem, por isso mesmo, um carácter fáctico: 

[...] A diferença entre fé e razão toma-se mesmo num facto psicoló
gico.1 0 

O significado desta facticidade assenta no compromisso da liberda
de, através da fé ou de-posição no revelado, de tomar a existência nas 
suas mãos, aceitando como património, regra ou verdade interior a essa 
existência mesma uma dimensão que lhe escapa, que se oculta atrás do 
revelado e com a qual se encontra em sintonia. A facticidade é o abando
no da liberdade a uma situação que lhe chega de fora, a assunção da sua 
total responsabilidade pelo seu ser porque a sua acção é o fundamento de 
tal ser e, simultaneamente, o carácter totalmente injustificável - não fun
dado - de tal relação fundamental e possibilitante do aparecimento de 
coisas particulares. A facticidade é a indicação do ser que a liberdade 
deve ser para se tornar aquilo que ela é, na sua plenitude. A liberdade é 
para ser verdade, é para ser permanente, imortal, natural e a-histórica; a 
determinação do que esta permanência seja constitui o processo de auto-
-patenteamento ou auto-conhecimento desse ser, e por isso diz Feuerbach: 

[...] O 'conhece-te a ti mesmo' socrático [...] é o verdadeiro epigrama 
deste escrito..." 

E revelação {Ojfenbarung) ou religião positiva são as palavras que 
denominam esta relação ou acontecimento originário que é a marca mes
ma de um ser que se encontra, desde logo, lançado no seu ser, ou melhor, 
cujo ser verdadeiro se dá como transcendência e do qual ele é responsá-

1 0 Das Wesen des Christentums, p. 3, 
11 Das Wesen des Christentums, p. 6. 
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vel, no sentido de a sua existência se abrir como uma enorme questão a 
que não se pode furtar de responder, mesmo sabendo que a resposta defi
nitiva transcende as respostas particulares que vão sendo dadas a cada 
momento. 

Humanidade e religião - relação entre consciência e ser 

Ã questão antropológica 

A análise do significado da revelação ou religião positiva mostrou¬
-nos que a religião é a adesão ou fé num aspecto particular da existência, 
sob fundo de uma relação ou abertura livre à verdade ou totalidade dessa 
existência; vimos, também, como a religião se refere a um momento his
tórico, transitório, de uma totalidade natural e permanente. Assim, o fun
damento da religião é essa diferença que se estabelece entre o particular 
historicamente determinado e o universal a-histórico ou natural. A reli
gião encontra-se, deste modo, fundada na relação existente entre a parcia
lidade da existência que é objecto de fé enquanto actividade ou adesão 
livre e a totalidade a que essa modalidade existencial pertence e da qual 
participa. E isso mesmo que Feuerbach afirma quando diz: 

A religião repousa na diferença essencial entre homem e animal - os 
animais não têm religião. 1 2 

Contudo, esta afirmação introduz um dado novo na questão: o prota
gonista da religião e, portanto, da relação entre particular e universal ou 
comum é o ser humano. Isto significa que, a cada momento, o homem 
histórico, particular e temporalmente determinado, se encontra lançado 
num projecto de realização de si que o mostra como limitado perante o 
horizonte da sua natureza humana, mas em relação íntima com a sua 
humanidade. Consequentemente, a pergunta pela diferença antropológica 
traduz a pergunta por um tipo de ser específico - o ser do humano - que 
possibilite uma viragem sobre si mesmo e a constituição da sua própria 
existência como problema; e o tipo de ser que responde a este requisito é, 
para Feuerbach, a consciência: 

Mas qual é então esta diferença essencial entre o homem e o animal? 
A resposta mais simples e mais geral, e também a mais popular, a esta 
questão é a seguinte: a consciência; mas a consciência em sentido 
estrito, porque a consciência no sentido de sentimento de si, de facul
dade de diferenciação sensível, de percepção das coisas exteriores 

12 Das Wesen des Christentums, p. 9. 
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segundo certos traços perceptíveis, tal consciência não pode ser recu
sada ao animal. Consciência em sentido estrito só existe quando um 
ser tem como objecto o seu género, a sua essencialidade (Wesenhaf-
tígkeit).13 

A marca da humanidade é a consciência; mas a determinação do 
modo como a humanidade se dá ao humano como horizonte de realização 
e como transcendência na imanência da sua vida de consciência implica 
uma análise do modo como Feuerbach concebe essa consciência. Desde 
logo percebemos que é um tipo de ser que deixa surgir diante de si, ou 
seja, deixa vir ao seu encontro enquanto obstáculo ou problema o seu ser 
mais próprio, a sua essencialidade ou género; isto significa que a cons
ciência é um ser que não se identifica com o ser presente, mas que se 
caracteriza como um ser-para, como diferença e projecto de identificação 
futura, como exigência de contemporaneidade com o seu ser mais autên
tico. Feuerbach refere-se a estes aspectos na seguinte passagem, quase 
com características silogísticas: 

Onde existe consciência, existe capacidade para a ciência. A ciência é 
a consciência dos géneros.14 

O sentido desta frase ficará mais claro se procedermos a algumas 
substituições que, de outro modo, permanecerão implícitas. Assim: 

A consciência existe quando tem como objecto, como obstáculo e 
deixa vir à presença, a sua essencialidade ou ser mais próprio; 

Onde existe consciência, existe a possibilidade da ciência; 
A ciência identifica-se com a consciência da essencialidade ou ser 

mais próprio da consciência, isto é, ciência é a palavra que traduz o 
momento em que a essencialidade deixa de ser um obstáculo para a cons
ciência, atingindo-se a concordância ou pacificação entre ambas, pura 
auto-referen c i al idade; 

Por outras palavras, ter a sua essencialidade ou género como objecto 
e alcançar essa pacificação ou fruição permanente dos seus diversos esta
dos a que se chama aqui ciência significa, para a consciência, ser cons
ciência das diversas consciências, isto é, ser consciência de si; 

Sendo esse o caso, então onde existe consciência existe a possibili
dade da contemporaneidade com a consciência do seu ser mais próprio, 
ou seja, a existência da consciência implica a possibilidade da consciên
cia de si enquanto possibilidade mais própria e horizonte de realização 
das consciências individuais. 

1 3 Das Wesen des Christentums, p. 9. 
1 4 Das Wesen des Christentums, p. 9. 
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Noutros termos, existir, para a consciência, significa sempre existir 
enquanto consciência de algo, enquanto consciência de objecto, enquanto 
aquilo a que se costuma chamar de consciência intencional; isto indica 
que a consciência é pessoal, ou seja, é relação ao seu ser, dado enquanto 
objecto - a esse ser que ela, sendo intencional, necessariamente é - , rela
ção que é livre, pois é dada como relação distanciada, como separação e 
união simultâneas ao ser que não é mais do que o conjunto das suas 
modalidades de doação ou dos seus sentidos possíveis - e não actuais - e, 
logo, como relação que comporta, a cada momento, uma decisão e uma 
escolha por um sentido determinado. 

Mas, podemos perguntar-nos, de onde nos chega essa relação que 
envolve, em simultâneo, a liberdade da consciência - separação - e a 
necessidade - união - da sua relação a um ser que reconhece como seu? 
Se a liberdade se identifica com o movimento de distanciamento do ser 
ou totalidade de sentidos possíveis que caracteriza a consciência, de onde 
vem a necessidade que a liga a esse ser como a si mesma, denotando a 
sua pertença ao mesmo? 

Ora bem, a necessidade surge devido ao facto de a consciência não 
ter apenas como possíveis as diversas modalidades do ser, sendo indife
rente às mesmas, mas aspirar, em cada uma das consciências individuais, 
a ser consciência de consciência, isto é, consciência de si, como vimos. 
Consequentemente, a consciência, sendo liberdade, reconhece, enquanto 
possibilidade, uma outra liberdade, uma outra consciência que, por seu 
lado, é já relação livre ao ser na sua totalidade. Em suma, a consciência 
não se resume a um monólogo que encontra como interlocutor o próprio, 
mas um diálogo com um outro, uma alteridade à qual a consciência não 
pode ser indiferente, pois esta testemunha a sua pertença ao ser, ajuizando 
acerca das suas acções no campo partilhado de uma existência e atribuin
do-lhe uma permanência que permite a sua identificação com os diversos 
momentos intencionais. A consciência é capaz de percepção, mas encerra 
também no seu interior a possibilidade de ser percebida'5. 

Dizer, como Feuerbach, que a consciência existente tem a capacida
de para a ciência, implica que a existência da consciência é essencialmen
te uma aptidão, marcada pela liberdade, para compreender adequadamen
te uma outra consciência, um outro conjunto de sentidos possíveis, o 
dizer ou perceber que, sendo de um outro enquanto outra consciência, é 
também - sendo consciência - o seu, num movimento de resposta a esse 
dizer essencial, impedindo o seu esquecimento. 

1 5 Diz Feuerbach: «O homem épara si ao mesmo tempo eu e tu; pode coiocar-se no lugar 
do outro, precisamente porque tem como objecto, não apenas a sua individualidade, 
mas o seu género, a sua essência» - Das Wesen des Christentums, p. 10. 
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Focando este aspecto, Feuerbach oferece-nos uma passagem esclare
cedora quando diz: 

O homem nada é sem objecto. Homens grandes, exemplares - esses 
homens que nos revelam a essência do homem - confirmaram este 
princípio com a sua vida. Tinham uma única paixão fundamental 
dominante: a realização daquele fim que era o objecto essencial da sua 
actividade. Mas o objecto ao qual o sujeito se refere essencial e neces
sariamente não é senão a essência própria, mas objectiva, desse sujei
to. Se esse objecto é comum a vários indivíduos, iguais no género mas 
diferentes na espécie, então ele constitui, pelo menos enquanto é 
objecto desses indivíduos segundo a sua diversidade, a sua essência 
própria, mas objectiva.16 

Conquanto a consciência seja intencional, consciência de um objecto 
particular, excluindo todos os outros, a sua finalidade essencial é o estabe
lecimento de uma relação com uma outra consciência, ou seja, ela não se 
esgota na percepção exclusiva do objecto individual, mas antes tem a 
objectualidade inclusiva ou totalidade referencial englobante de todos os 
sentidos ou consciências possíveis e é, por isso, finalidade ou horizonte das 
consciências intencionais individuais como seu modo próprio de ser; este 
movimento para chegar a um outro - outro que é, ele mesmo, consciência 
e, por isso, o sustentáculo da objectualidade inclusiva na medida em que 
percebe e suporta as diversas consciências individuais - é o factor que 
permanece nas distintas modalidades conscientes, garantindo-lhe uma coe
rência e estabilidade que de outro modo não seria alcançável, uma vez que 
o sujeito, protagonista da liberdade da consciência, se diluiria em cada um 
dos objectos individuais de que seria consciência17. A referência ou dialo-
gia à consciência que, enquanto possível, suporta a totalidade de sentidos 
em cada uma das modalidades específicas da consciência garante ao sujeito 
uma permanência que de outro modo lhe seria negada, e é essa saída de si 
em busca do outro ou da objectualidade inclusiva transcendente suportada 

1 6 Das Wesen dcs Christentums, p. 13. 
1 7 A explicação que aqui damos da diferença entre consciência e consciência de si serve 

para afastar algumas dúvidas acerca da nossa leitura c do referente próprio dos termos 
imanência e transcendência. De facto, as referências de Feuerbach a uma vida interior e 
uma vida exterior - Das Wesen des Christentums, p. 10 -, identificando a primeira 
como vida em relação com o seu género, poderiam conduzir a uma falsa perspectivação 
do problema, invertendo os referentes de transcendência e imanência. Deste modo, 
sendo sempre consciência de objecto, ou seja, de uma transcendência, somente a 
consciência de si é verdadeiramente transcendente, pois o seu sentido não se esgota nas 
consciências particulares, mostrando-se, pelo contrário, como o seu inesgotável 
referencial de suporte. Do outro lado temos as consciências individuais, consciências 
cujo objecto não permanece transcendente, sendo o seu sentido último imanente à 
consciência de que são objecto e esgotando-se na identidade com esta última. 
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por outra consciência que não a presente que é referida, na passagem cita
da, como objecto sem o qual o homem nada é. 

Assim, a existencia da consciência tem como finalidade testemunhar a 
essência humana, essência essa que se dá não apenas como ser ou existên
cia, o que implicaria que estaria arbitrariamente à disposição das consciên
cias ou liberdades individuais, que se teriam a si mesmas como referencial, 
mas como existência que, sendo própria, é, antes de mais, de um outro, 
pois essa totalidade de sentido é sua propriedade e é o seu dom, é uma 
permanência nesse outro fundada e por ele sustentada; o que cada cons
ciência específica testemunha é a essência do humano enquanto tal, isto é, 
ela cuida para que a existência ou totalidade de sentido, sendo de uma outra 
consciência ou de um outro, dada como para lá das consciências particula
res, como transcendência, não seja ignorada e caia no esquecimento. 

Para concluir este ponto, resta-nos dizer que a essência do humano 
se dá, então, como sentido pleno da existência, sentido esse que provém 
de uma outra liberdade, de uma alteridade que sustenta, doa e transcende 
os diversos sentidos específicos das consciências particulares existentes, 
possibilitando assim a sua ligação vivencial e temporal. Compreender o 
que é a humanidade do humano é esclarecer o que é essa transcendência -
ou objectualidade inclusiva sustentada por um outro sujeito que surge na 
acção de distanciamento ou libertação das diferentes consciências indivi
duais ou exclusivas - e de que forma ela se dá na imanência destas últimas. 

Religião e analítica da existência 

A existência da consciência tem como possibilidade mais própria 
aquilo a que Feuerbach chama ciência (Wissenschaft), um todo sistemáti
co, orgânico e auto-referencial disposto de acordo com um único princí
pio de organização, simultaneamente origem e finalidade da consciência 
existente18. No parágrafo anterior concluímos que o princípio organizador 
desse todo sistemático era, também ele, uma consciência, mas uma cons
ciência que se tem a si mesma como objecto, nas suas diversas modalida
des individuais, que é consciência de si, e não apenas de objectos sensíveis. 

Mas o que é que Feuerbach entende, concretamente, por consciência 
de si ou por consciência da essência do humano? O que é que a constitui 
e de que modo é que exerce a sua influência nos diversos aspectos parti
culares que dela participam? Quais são as condições que tornam possível 
o encontro de consciências que instaura essa relação simultânea de diver
sidade e identidade, essa relação de interdependência que faz a consciên
cia de si depender da iniciativa das consciências individuais e estas 
encontrarem o seu sentido último na primeira? 

1 8 Das Wesendes Christentums, p. 11. 
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Tentaremos nas próximas linhas encontrar no texto feuerbachiano as 
respostas a essas questões. 

Religião e divindade - o ser da consciência como aí 

A religião em geral, enquanto idêntica à essência do homem, é idênti
ca à consciência de si do homem, à consciência que o homem tem da 
sua essência. Mas a religião é, numa expressão geral, consciência do 
infinito {unendlich); portanto, não é e não pode ser outra coisa senão a 
consciência que o homem tem da sua essência, a saber, de uma essên
cia não finita, limitada, mas infinita.19 

Feuerbach refere-se, nesta passagem, à religião em geral e à sua 
identidade com a essência do humano, ou melhor, com a consciência que 
o humano tem da sua essência. Em traços largos, esta utilização do quali
ficativo geral para caracterizar a religião ou a essência humana remete 
para uma dimensão comunitária do ser, para um ser partilhado ou para 
um ser-em-comum. E este ser-em-comum que Feuerbach denomina de 
unendlich, infinito; ora bem, o adjectivo unendlich tem o seu âmbito de 
significação relacionado com a noção de lugar, ou seja, aparece sempre 
referenciando uma certa espacialidade, uma certa abertura a um campo ou 
dimensão. Afirmar, como faz Feuerbach, que a religião é consciência de 
infinito significa que a religião, bem como a essência humana que com 
ela se identifica, é a marca de um tipo específico de entidade - o humano 
- cujo ser está à distância, cujo ser se abre num espaço comunitário de 
contornos específicos; dito noutros termos, a religião em geral, essa 
comunidade de ser ou de sentido partilhada pela humanidade sem excep
ção, ocorre numa consciência que, sendo sempre consciência de objecto, 
consciência de uma transcendência, tem o seu ser nessa transcendência 
mesma, isto é, o seu ser é situado, o seu ser é aí, à distância. A consciên
cia, sendo na transcendência, é presença à distância ao seu próprio ser, é 
abertura que faz durar o seu ser. A ciência, atrás referida, é esta referen-
cialidade do ser à consciência enquanto aquilo que o faz durar, na medida 
em que esta última permanece, enquanto abertura ou ponte ao ser dado 
numa transcendência, em afinidade íntima com esse mesmo ser. 

Justifica-se, assim, a seguinte afirmação de Feuerbach: 

Consciência limitada não é consciência; a consciência é, por essência, 
de natureza infinita.20 

1 9 Das Wesen des Christentums, p. 10. 
2 0 Das Wesen des Christentums, p. 10. 
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Se a consciência propriamente dita é abertura ou relação ao ser, 
então as consciências individuais ou específicas - consciências de objec
tos particulares e não a objectualidade por si só - não podem ser mais do 
que a negação dessa auto-referencialidade entre consciência e ser, parti
cipando e estando a ela ligadas na exacta medida em que são o seu nega
tivo, o seu não-ser. A finitude é o não-ser da consciência. Contudo, cada 
uma destas consciências individuais, ou modalidades do ser - pois carre
gam a marca do ser, embora não se identifiquem com ele, permanecendo 
parcelares - tem como possibilidade mais própria a ciência, como vimos. 
Isto significa que um encontro entre consciências continua sendo possível 
e que a determinação interna ou destinação da consciência propriamente 
dita é a infinitude, a abertura e a permanência, o que vem reiterar a perti
nência da questão que colocámos anteriormente acerca das condições 
desse encontro originário que cumpre a finalidade da consciência e, con
sequentemente, realiza a essência do humano. 

Feuerbach foca esta questão quando diz, referindo-se à essência da 
religião, que: 

Na relação com os objectos sensíveis, a consciência do objecto pode 
ser certamente distinguida da consciência de si, mas no caso do objec
to religioso a consciência coincide imediatamente com a consciência 
de si. 2 1 

Ou seja, no caso do objecto religioso - isto é, no caso da consciência 
que é abertura ao ser, à transcendência, consciência de si ou ser-aí 2 2 -
ocone uma simultaneidade de acontecimentos, o surgimento concordante 
e harmónico de duas consciências, um encontro entre a consciência indi
vidualmente tomada e a consciência de si ou, se quisermos, entre cons
ciência específica e consciência genérica. Por outras palavras, na religião 
dá-se - como já havíamos visto quando nos debruçámos sobre o signifi
cado da revelação - esse acontecimento primordial de encontro de cons
ciências, ou seja, acontece a justaposição entre existência da consciência 
e a sua essência. A nossa utilização da palavra justaposição não sucede 
aqui sem motivo, uma vez que o que aqui se dá é um juízo, uma tomada 
de posição acerca de uma posição dada, uma aposição, no sentido em que 
se estabelece uma relação de agregação ou adjunção entre as duas cons
ciências que são o fundamento e o suporte dessa relação instaurada. 

2 1 Das Wesen des Christentums, p. 22. 
2 2 Cf. Das Wesen des Christentums, p. 22, a passagem seguinte: «O objecto sensível está 

fora do homem, o objecto religioso está nele, é mesmo um objecto intrínseco fwesen-
tlichj - é, portanto, um objecto que o abandona tão pouco quanto a sua consciência de 
si, a sua consciência moral o abandona -, um objecto íntimo, e mesmo o mais íntimo, o 
mais próximo de todos.» (o parêntesis é nosso). O objecto religioso 6 a consciência de 
si, é esse objecto essencial (wesentlich) que não abandona o humano. 
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A referência da consciência individual à consciência de si, ou a sua 
adjunção a esta, tem como efeito retroactivo a individuação da última, ou 
seja, a consciência de si deixa de configurar um modo de ser anónimo 
estranho à consciência individual para se constituir numa existência pro
tagonizada e que importa ao seu protagonista, pois é o seu ser, e não um 
ser indiferente, que está aí em jogo: 

O objecto sensível é em si indiferente, independente da convicção, da 
faculdade de julgar, mas o objecto da religião é um objecto eleito: é o 
ser preferido, primeiro, supremo; pressupõe essencialmente um juízo 
crítico, a diferença entre o divino e o não-divino, entre o que é e o que 
não é digno de adoração.2 3 

Esta tomada de posição, ou juízo crítico, implica uma decisão fun
dada num convencimento íntimo, baseada numa antecipação ou disposi
ção - um colocar-se para lá de si mesmo - do sentido autêntico do ser da 
consciência, antecipação essa respeitante à diferença entre o ser verdadei
ro ou duradouro - divino - e o ser falso ou efémero - não-divino - , o que 
conduz Feuerbach a declarar: 

O objecto do sujeito não é outra coisa senão a essência objectivada do 
próprio sujeito. [...] A consciência de Deus é a consciência de si do 
homem, o conhecimento de Deus o conhecimento de si do homem.24 

Determinados que estão o sentido da religião e o domínio de signifi
cação das referências feuerbachianas à divindade, resta-nos clarificar os 
termos envolvidos nesse encontro do humano existente com o humano 
essencial; pretendemos, assim, clarificar a doação essencial como trans
cendência na imanência da existência humana por intermédio de uma 
analítica do modo humano de ser, identificado por Feuerbach, de uma 
forma muito particular, com a religião. 

O entendimento ou a pré-compreensão existencial 

A religião é a cisão do homem consigo: ele põe Deus face a si como 
um ser que lhe é oposto. Deus não é o que o homem é - o homem não 
é o que Deus é. 2 5 

A cisão operada no interior do ser humano, do ser do humano, resul
ta numa posição ou projecção, num lançar para fora de si o seu próprio 

2 3 Das Wesen des Christentums, p. 22. 
2 4 Das Wesen des Christentums, p. 22. 
2 5 Das Wesen des Christentums, p. 41. 
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ser, o que nos permite qualificar a religião como consciência não-tética 
ou não-posicional de si do homem, isto é, como uma modalidade da 
consciência que, tendo o seu próprio ser diante de si, como objecto -
pois, como vimos, a marca mesma da consciência é ter o seu ser numa 
transcendência ou ser-aí - desconhece que esse ser é o seu, não se reco
nhecendo nele; este modo da consciência é não-posicional porque, embo
ra o ser em causa seja o seu, o ser do humano, e seja por ela posto fora de 
si, a consciência relaciona-se com ele como se essa exteriorização de si 
não tivesse ocorrido, não reconhecendo a sua humanidade nele; assim, a 
relação instaurada entre consciência e ser é a separação, ou seja, acontece 
a cisão e a segregação de um nada separatório, mantendo o seu ser à dis
tância como se de um ser diferente se tratasse: 

Deus e homem são extremos: Deus é o absolutamente positivo, a soma 
de todas as realidades, o homem o absolutamente negativo, a soma de 
todas as nulidades.26 

Ou seja, a essência - uma das traduções possíveis para a palavra 
Inbegriff, vertida aqui para o português como soma - de Deus é, na pers
pectiva deste elemento do ser do humano, a realidade, o existente, e a 
essência do homem apenas a exclusão ou a capacidade de se constituir 
como excepção a essa positividade absoluta, como um nada que a ela se 
opõe. Consequentemente, Deus ou a consciência de si aparece como pura 
positividade, como pura actividade oposta à consciência. Mas como 
podemos interpretar esta oposição? 

A resposta a esta questão surge como a resultante de uma dupla 
perspectiva acerca da oposição: em primeiro lugar, toda a oposição se 
concretiza como um qualquer tipo de resistência ou obstáculo a superar; 
assim, neste caso específico, essa resistência toma a forma de uma situa
ção que, estando diante da consciência, vem contra esta, vem ao seu 
encontro. Em segundo lugar, toda a oposição é, de algum modo, uma forma 
de contradição; consequentemente, a oposição é, também, um dizer ou um 
exprimir colocado diante e dirigindo-se ao encontro da consciência. 

Disto resulta que a actividade ou ser que a consciência tem diante de 
si toma a forma de uma situação dada em toda a sua positividade e, por
tanto, como facto, mas uma situação de contornos específicos, pois con
cretiza-se não como uma sucessão desconexa e sem relação entre si de 
objectos, mas como um conjunto ou soma concatenada num todo referen
cial de relações em acto; isto é, a questão do ser do humano, que neste 
elemento se coloca sob a forma de uma certo adiantamento de si a si 
mesmo, ainda que não reconhecido e perspectivado sob o modo da indife-

2 0 Das Wesen des Christentums, p. 41. 
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rença, remete para uma resposta que se situa a um nível outro que o da 
mera coisificaçao desse mesmo ser. A pergunta pelo ser do humano, cuja 
resposta é antecipada aqui sob a forma de uma pré-compreensão existen
cial, é uma pergunta pelo sentido desse ser, e daí a doação desta totalida
de de relações em acto como seu horizonte ou sentido antecipado. A este 
todo referencial, resposta antecipada à questão colocada ao ser do huma
no ele mesmo através da sua cisão interna, chama Feuerbach inteligência 
ou entendimento {Verstand)21. 

E é este entendimento que o homem tem da sua essência ou ser pró
prio, embora marcado pela ausência da sua consciência, que é lançado 
diante de si como seu termo, antecipando o que essa essência possa ser e, 
desse modo, constituindo uma compreensão prévia do seu ser. Enquanto 
totalidade que o ser humano projecta diante de si sem disso ter conheci
mento, o entendimento aparece ou manifesta-se como pura auto-actividade, 
como auto-posição regida por uma finalidade interna cuja única relação 
com as existências individuais é a abstracção, uma vez que permanece 
inexoravelmente delas separado por um nada que é, na perspectiva que 
abordamos neste ponto, a própria consciência. Diz Feuerbach: 

O entendimento é em nós a essência neutral, apática, incorruptível, 
que não se deixa cegar - a luz pura e sem emoções da inteligência. 
[...] É a fonte da identidade lógica, a consciência da lei, da necessida
de, da regra, da medida, porque ele próprio é actividade segundo leis, 
é a necessidade da natureza das coisas como auto-actividade, a regra 
das regras, a medida absoluta, a medida das medidas.28 

Ou seja, é pura relacionalidade, pura formalidade legal sem atenção 
ao conteúdo que é objecto da lei; o entendimento é actividade mediadora 
auto-referencial, isto é, no extremo das relações que instaura encontra-se 
sempre a si mesmo, sem lugar para a diferença, configurando, assim, um 
ser em acto que é de todos - pois é universal - e não é de ninguém, é um 
ser anónimo e impessoal. Assim, enquanto identidade lógica, meramente 
formal, este entendimento, este A=A manifesta-se como aquilo que per
manece no fundo de cada uma das diferentes relações, isto é, constitui-se 
como o poder ou faculdade genérica, como um ser generalizado e indife
renciado que dura, que medeia e, assim, sustenta as relações particulares: 

A essência do entendimento, tal como ela devêm objecto para o 
homem no interior da religião, é Deus como essência universal, 
impessoal, abstracta, isto é, metafísica. [...] Mas esta essência não 
tem para a religião mais significado do que tem para uma ciência par-

2 7 Cf. Das Wesen des Christentums, p. 42. 
2 8 Das Wesen des Christentums, p. 42-43. 
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ticular um princípio universal do qual ela parte. É somente o ponto de 
apoio e o ponto de ligação supremo e derradeiro, como que o ponto 
matemático da religião.2 9 

Enquanto ponto matemático da religião, o ser do entendimento é a 
manifestação daquilo que, por um lado, já se sabe à partida como verda
deiro - é uma pré-compreensão lançada diante de si do ser do humano - e 
que, por outro, se constitui como momento de suspensão do juízo no qual 
acontece o compromisso que institui uma relação de legalidade ou de 
mediação entre o plano da universalidade ou genérico do ser e o seu pla
no vivencial ou específico. Por outras palavras, o entendimento constitui¬
-se como horizonte de sentido, como uma duração ou uma esconência 
sem dimensões concretas que se abre e serve de elemento mediador cons
tante de uma consciência que assiste a esse fluir, que é presença ao seu 
próprio actuar - ainda que não reconhecido - diferenciado nas diversas 
relações ligadas num todo de sentido. 

A presença da consciência ao ser, aqui sob o modo da exclusão ou 
libertação desse ser, deve ser compreendida como o surgimento mesmo 
da dimensão da temporalidade, uma vez que o seu movimento interno de 
cisão instaura uma actividade a ela exterior, com uma finalidade própria, 
a que a consciência escapa e que, por sua vez, lhe escapa e a que esta 
assiste; adiantando-se a si mesma e tendo como obstáculo ou problema o 
seu próprio ser - ainda que numa modalidade que implica o desconheci
mento dessa relação essencial - , a consciência adia e, portanto, remete 
para um tempo futuro a sua realização, enquanto horizonte ou sentido 
final de possibilidade efectivo e permanente do cumprimento do seu ser 
próprio, entretanto já dado numa compreensão existencial prévia. 

Contudo, a demora neste desconhecimento acerca do seu ser que 
caracteriza esta dimensão genérica e englobante da consciência, a dimen
são futurante do entendimento, suspendendo o juízo e, logo, adiando ad 
aeternum - e remetendo a sua realização efectiva para um além que é a 
eternidade ou permanência que se abre à consciência precisamente como 
seu contrário, como natureza - a reconciliação com o seu ser autêntico, 
numa espécie de dúvida metódica, porque constantemente retomada, 
acerca do sentido deste ser, implica o mergulho da consciência e a sua 
anulação nesse todo que vem ao seu encontro, não se concretizando e 
sendo engolida no fluxo temporal permanente. É porque permanece nas 
teias da indecisão, da irresolução e da arbitrariedade descomprometida com 
o ser que a consciência se perde no ser, é um nada desse ser que é devorado 
pela actividade auto-referencial e universal do todo30. O entendimento é 

2 9 Das Wesen des Christentums, p. 43-44. 
3 0 Cf. Das Wesen des Christentums, p. 44. 
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apenas a expressão de um ser que é posto diante do humano, um ser que se 
toma um objecto indiferente, objecto este que não possibilita a descoberta 
do seu modo de ser próprio, daquele que é o traço da sua humanidade, 
identificando-o com os restantes elementos da natureza enquanto tal. 

Assim, há que encontrar uma dimensão do ser na qual o humano se 
envolva de tal modo que esteja, aí, em causa o seu próprio ser, a sua 
humanidade mesma, o que nos reenvia para a próxima dimensão do ser 
do humano a analisar, uma dimensão marcada pela culpa e pelo desejo de 
uma presença efectiva a um Deus pessoal. 

O pecado e a sua significação para a consciência 

De acordo com Feuerbach, a religião, enquanto abertura ao ser, tem 
o seu fundamento, como vimos, numa cisão que ocorre no interior do 
humano, cisão ou devir dois esse que o separa do ser enquanto tal por um 
nada que dele se abstrai. Contudo, a constatação do ser que ocorre nesse 
movimento abstrainte - que pode ser resumida num 'É!' ou num 'Há!' 
eternamente repetido, sem diferença - nada acrescenta à religião perspec
tivada enquanto idêntica à essência humana, pois a comprovação do ser 
por si só não mostra de que modo esse ser anónimo e igualizante poderá 
interessar ao humano, que tem a abertura ou relação à sua determinação 
ou destinação autêntica e mais própria como diferença antropológica 
mesma. Compreende-se, assim, que Feuerbach afirme o seguinte: 

É sem dúvida do interesse da religião que a essência que ela toma como 
objecto seja diferente do homem; mas é também do seu interesse, e até 
mais, que esta outra essência seja ao mesmo tempo humana. Que uma 
outra essência exista, isso só diz respeito à existência, mas que seja uma 
essência humana diz respeito à sua essencialidade intrínseca.31 

Dito de outro modo, a participação ou interesse da religião, enquanto 
abertura ou relação do humano com o seu ser verdadeiro ou autêntico, 
implica uma cisão, uma duplicidade interna ao próprio humano que é a 
base da diferença antropológica. Ora bem, o interesse que aqui é referido 
significa, antes de mais, um inter-esse, ou seja, como um ser que é termo 
médio entre os elementos de uma relação, como um ser participado e 
partilhado pelas partes que nele intervêm, no caso concreto, os humanos. 

O entendimento mostra-nos a existência que se abre à nossa frente 
enquanto problema ou obstáculo, de tal forma que, ao mesmo tempo que 
dela nos abstraímos, também a fazemos surgir e somos, por isso, dela 
responsáveis; isto significa que a tomamos nas nossas mãos e que somos 

3 1 Das Wesen des Christentums, p. 44. 
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obrigados a responder ao seu apelo. No entanto, tomar algo nas nossas 
mão ou tomar interesse por algo implica um tomar interesse pela própria 
existência, pois interessar-se é reconhecer o ser que se abre como uma 
dimensão de partilha, comunicação e participação e, como tal, como ele
mento mediador de uma relação que se estabelece e que reconhece um 
outro com o qual partilhamos essa existência e que nos requisita do lado 
de lá. Cuidar da existência é, primeiro que tudo, cuidar da sua própria 
existência, enquanto espaço de mediação que permite estabelecer uma 
relação com a sua essencialidade, com a verdade do seu ser ou, como 
vimos algumas páginas atrás, com aquilo que faz durar ou permanecer o 
ser humano. Mas como se estabelece essa relação e qual o seu significado 
ao nível da consciência, o que é o mesmo que dizer ao nível do ser do 
humano? Para Feuerbach: 

Na religião, o homem quer satisfazer-se em Deus. Mas como poderia 
encontrar nele consolo e paz, se ele fosse um ser essencialmente dife
rente? Como posso partilhar da paz de um ser, se não faço parte da sua 
essência? Se a sua essência é diferente, também a sua paz é essen
cialmente diferente, não é paz para mim. Como posso participar da 
sua paz, se não posso partilhar da sua essência, mas como pode a sua 
essência ser partilhada se eu for de facto um ser diferente? Tudo o que 
vive só sente paz na sua própria essência, no seu próprio elemento. 
Por isso, se o homem sente paz em Deus, só a sente porque Deus é a 
sua verdadeira essência, porque só nela ele está próximo de si, porque 
tudo no qual até aí procurava paz e tomava como sua essência, era 
uma essência diferente, estranha. Se o homem deve e quer satisfazer-
-se em Deus, tem de encontrar-se em Deus.32 

A satisfação do humano em Deus mais não é do que a sua realiza
ção, o seu cumprimento nele, ou seja, é na tranquilidade, no repouso em 
Deus - na medida em que esse repouso implica um deixar-ser da sua 
essência mesma - que o humano cumpre a sua destinação íntima, que 
preenche a totalidade das suas aspirações. Assim, aquilo que é objectiva
do no momento da bipartição interna ao humano é não só o seu ser toma
do como objecto puro e simples e, nessa medida, como um ser indiferente 
e anónimo, mas o ser enquanto também ele ser de um sujeito humano: 

O entendimento é um ser universal, panteísta, é o amor pelo universo, 
mas a religião, particularmente a cristã, um ser inteiramente antropo-
teísta, o amor do homem por si mesmo, a auto-afirmação exclusiva da 
essência humana, e da essência subjectivamente humana.33 

3 2 Das Wesen des Christentums, p. 45. 
3 3 Das Wesen des Christentums, p. 46. 
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O movimento de separação interno ao humano projecta diante de si a 
questão do sentido do ser; no entanto, projecta essa questão não de modo 
objectivo, indiferente, mas de tal forma que se encontra a ela intimamente 
ligado, pois é do seu ser que se trata. Isto acontece porque o que é projec
tado são as sua aspirações, os seus anseios, tornados diferentes porque 
transformados numa totalidade fundada numa outra consciência, num 
outro sujeito; é isto que Feuerbach indica ao referir a essência subjecti
vamente humana, isto é, uma essência ou ser que tem um protagonista, 
que tem um sujeito, e um sujeito humano. 

Mas como se dá essa humanidade, essa subjectividade a uma cons
ciência que a projecta diante de si e que a ela é presença? Ela dá-se, de 
acordo com Feuerbach, como auto-afirmação exclusiva da essência 
humana. Isto significa que, tal como no entendimento, o ser é lançado 
diante do humano como uma totalidade de relações auto-referencial, 
como sentido pleno e permanente da existência, mas agora de tal forma 
que o movimento de exclusão tem a sua origem no próprio ser, isto é, 
esse ser devindo sujeito exclui o humano particular, aquele que dele se 
cindiu, do seu interior, exclui-o do ser-em-comum. Dito de forma mais 
clara, a essência humana, posta como auto-actividade, como um todo 
concatenado de relações tem como seu fundamento um sujeito ou uma 
consciência que não é já a consciência particular que se cindiu do todo e 
que responde ao apelo pelo sentido do ser de forma arbitrária e desligada, 
mas uma consciência que, estando em sintonia com a totalidade de rela
ções que constitui o ser, o seu ser, está em conformidade com o seu senti
do último, em harmonia com ele. 

E esta consciência em afinação com o ser que é projectada diante da 
consciência que se separa, e que não só mostra o cumprimento da sua 
finalidade como possível, mas também manifesta à consciência cindida a 
sua culpa pela separação. Atentemos sobre o seguinte exemplo: confron
tados com a possibilidade de realizar ou não determinada acção, um cri
me, por exemplo, colocando-nos à distância do ser e ponderando acerca 
dos resultados de uma tal intervenção, duas perspectivas são possíveis, de 
acordo com o que vem sendo dito. Do ponto de vista do entendimento, 
podemos cometer o crime sem consequência, pois ninguém nos observa e 
a nossa intervenção no ser não nos compromete com ele, ou seja, esse 
sentido parcial que damos à existência não nos afecta em nada, podemos 
sempre retirar-nos e começar de novo sem passado, sem memória. Já do 
ponto de vista que aqui discutimos, e que podemos adiantar ser o da von
tade, a nossa intervenção no ser tem uma testemunha que nos comprome
te com a nossa acção, que fixa as nossas acções e que nos identifica com 
elas. As nossas acções são rupturas com o sentido pleno da existência, 
sentido esse que está em plena sintonia com essa consciência que teste
munha os nossos comportamentos e que nos compromete com eles, mos-
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trando-nos que a sintonia com o ser é possível e está ao nosso alcance. 
Somos, assim, tornados objecto de um juízo exterior que nos liga às nos
sas acções passadas e que testemunha a ruptura com aquela que é a nossa 
natureza, a nossa essência. 

Consequentemente, a temporalidade, que é a marca da relação da 
consciência ao ser, não tem apenas um dimensão futura e liberta de qual
quer responsabilidade. O futuro que se abre à consciência como seu hori
zonte de sentido e lugar de exercício da sua liberdade tem, também, um 
passado, isto é, uma dimensão pela qual a consciência é responsável e 
que a assombra e determina na sua realização. A consciência é cisão rela
tivamente ao ser, é libertação, mas é, também, responsabilidade perante 
um ser que é o seu e cujo sentido último está já dado. E nessa medida que 
Feuerbach afirma: 

Deus é objecto da religião como ser moralmente perfeito. Deus só 
habita um coração puro, só é acessível ao sentimento puro. Mas por
quê, se ele mesmo não é o ser moral puro? O pecado é uma contradi
ção com a essência divina - na linguagem da religião, que tudo perso
nifica: Deus odeia o pecado, é contra ele. Porque é então o pecado 
uma contradição com a essência divina? Porque constitui a natureza 
do homem? Porque reside na sua essência? Claro que não! Se, por 
natureza, o homem agisse no pecado, então agia como devia agir, 
então o seu pecado seria um comme il faut, uma harmonia e não uma 
dissonância no universo. Portanto, o pecado só contradiz a essência 
divina porque contradiz a essência humana, aquilo que o homem é e 
pode ser.34 

Pecado é a palavra que denomina a relação de compromisso da 
consciência com um ser que é o seu. O pecado é a separação, a falta rela
tivamente à sua própria existência, um crime contra si mesmo, pois a 
cisão com o seu ser é um esquecimento de si, um condenar-se ao pereci
mento por vias de um esquecimento da verdade ou da permanência possí
vel da sua essência, da sua destinação autêntica. A perfeição moral de 
Deus é idêntica à consciência de si, ao acordo do humano consigo mes
mo; cindir-se desse acordo é estar em contradição, é ter diante de si como 
objecto, como problema o seu próprio dizer, as suas próprias acções 
como se se tratasse das acções de um outro, um estranhamento de si que 
deve e pode ser superado visando o cumprimento da sua essência. 

O ódio de Deus pelo pecado configura uma presença ou consciência 
que se exclui da relação com a consciência que se cindiu, devido a essa 
cisão mesma, enquanto atentado à sua existência: 

3 4 Das Wesen des Christentums, p. 47. 
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A contradição do pecado com Deus é, por isso, apenas uma contradi
ção do homem individual com a sua essência.35 

O pecado ocorre como individualização da consciência, como parti
cularização do seu carácter intrinsecamente intencional ou objectual, ou 
seja, o humano, ou a consciência que o caracteriza enquanto diferença 
antropológica, individualiza-se e separa-se da consciência propriamente 
dita, projectando sob fundo do sentido comum ou partilhado um sentido 
particular, acontecendo uma desafinação ou contradição relativamente à 
totalidade instaurada e, assim, relativamente a si mesmo enquanto autor -
ainda que desconhecendo essa autoria - dessa posição de si. A desafina
ção resultante desta acção individuante surge como um impedimento, 
como um obstáculo à tranquilidade, à satisfação, à serenidade ou ao dei-
xar-ser prometidos pela essência, e o ódio de Deus pelo pecado traduz a 
auto-exclusão do humano da sua finalidade já dada e entretanto esqueci
da, instalando-se o sentimento de culpa ou de falta como sinal dessa sepa
ração. Assim: 

Na medida em que o homem religioso opõe a si a sua essência como 
essência absolutamente santa, ele sente-se tal como é e tem consciên
cia de si, em contradição com aquela essência, como não sendo ade
quado àquela exigência, àquela lei, sem poder igualá-la, como imper
feito, como pecador. O homem está cindido da sua própria essência: 
não é como deve ser e, por consequência, como pode ser, e neste con
flito sente-se infeliz, nulo, condenado, tanto mais quanto na religião a 
lei moral não é para ele objecto enquanto lei e como sua essência pró
pria e verdadeira, mas como objecto de uma outra essência pessoal 
que odeia os pecadores, que os exclui da sua graça, da fonte de toda a 
salvação e felicidade.36 

Por outras palavras, este ódio de outra essência pessoal aos pecado
res, este furtar-se à relação com eles, mostra à consciência que se cinde 
da sua essência que ela o habita, que tem uma opacidade e uma natureza 
essencial, mas que é incapaz de a tornar objecto para si, de o conhecer; o 
seu próprio ser surge-lhe como objecto para uma outra consciência, como 
ser para outrem, isto é, o seu ser tem o seu fundamento num outro, e o 
sentimento da sua queda ou separação relativamente à sua natureza, à sua 
essência, é a atestação do seu carácter pessoal. A consciência cindida 
capta o seu ser enquanto ele não é para si, na medida em que lhe escapa 
por princípio e, no entanto, é-o, sente-o como seu mesmo sem o conhe
cer. Diz Feuerbach: 

3 5 Das Wesen des Christentums, p. 47. 
3 6 Das Wesen des Christentums, p. 48. 
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A consciência da perfeição moral é desprovida de coração, porque é a 
consciência da minha nulidade pessoal, e da nulidade mais sensível de 
todas - a nulidade moral.37 

Sendo sempre consciência intencional, ou seja, consciência de objec
to, a consciência visa ter como objecto o seu próprio ser, ser que é ele 
mesmo consciência de objecto. Contudo, existe sempre um descentramento 
ou uma diferença entre o seu que, sendo seu, sendo também consciência, 
lhe aparece agora como objecto e o ser que ela, enquanto consciência, é 
nesse preciso momento, isto é, entre o ser conhecido e o ser vivido. É esse 
desfasamento ou dissonância que se instala como uma sombra na consciên
cia pessoal e que a impede de se relacionar com o seu próprio ser, enquanto 
conservar a exigência de o ter como um ser para si, como objecto diferente 
de si. Assim, visar o seu próprio ser enquanto objecto é sempre visá-lo não 
na medida em que é para a consciência presente, mas enquanto ser para 
uma consciência já passada, enquanto ser para um outro sujeito ou uma 
outra liberdade que, como tal, é à distância e, portanto, se furta a uma cap
tação coagulante, restritiva dessa liberdade em acto. Consequentemente, a 
perfeição moral, ou seja, a sintonia entre a consciência e o seu ser é mos
trada à consciência pessoal, enquanto consciência que visa conhecer o seu 
ser, mantendo-se dele distanciada, como prova - no sentido de experiência 
de si ao nível do sentir - da sua incapacidade de, dessa fonna, se adequar à 
sua própria essência. Consequentemente: 

Eu não posso ter consciência da perfeição moral, sem ter ao mesmo 
tempo consciência dela como uma lei para mim, pois a consciência 
moral não é, no fundo, senão a consciência daquilo que eu devo ser. A 
perfeição moral não depende, pelo menos para a consciência moral, da 
natureza, mas da vontade; ela é uma perfeição da vontade, a vontade 
perfeita. Não posso pensar nem representar a vontade perfeita, a von
tade que coincide com a lei, que é ela mesma a lei, sem pensar ao 
mesmo tempo como objecto da vontade, isto é, como dever-ser para 
mim. Em suma, a representação do ser moralmente perfeito não é uma 
representação apenas teórica, pacífica, mas é ao mesmo tempo uma 
representação prática, que convida à acção, à emulação, que me lança 
a mim mesmo em tensão, na diferença e no conflito comigo mesmo, 
porque ao evocar em mim o que eu devo ser, diz-me ao mesmo tempo 
na cara, sem qualquer lisonja, o que eu não sou?* 

Surpreendemos, assim, uma dupla temporalização da consciência: 
enquanto memória, passado ou consciência de um ser que já foi e que não 

3 7 Das Wesen des Christentums, p. 48. 
3 8 Das Wesen des Christentums, p. 48-49. 
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é mais, o tempo individualiza, torna a consciência pessoal, mas também 
integra, pois antecipa e pressente, desejando-o - através da vontade - , um 
ser partilhado, um ser-em-comum aos diversos objectos - manifestos na 
actividade da consciência - , objectos esses que surgem não numa mera 
sucessão, mas interiormente coordenados num todo de sentido; enquanto 
futuro, é a promessa da realização possível dessa integralidade pela 
acção, pela emulação, pela prática. Assim, a vontade, através do desejo 
de um estado anterior que escapa à consciência como consciência de 
objecto particular, mostra ao humano uma relação de ser - e não de 
conhecer - com um ser, a sua humanidade, que, sendo possível, ainda não 
se efectivou e que se encontra adiada, remetida para um porvir às mãos e 
da responsabilidade do humano que, tendo a sua humanidade como 
objecto, se individualiza e reconhece a sua pertença pela consciência do 
seu carácter pecador, pelo sentimento da sua separação violadora da har
monia do ser. 

A humanidade do homem 

Mas como superar esta contradição, este conflito de si consigo? Para 
Feuerbach, esta situação de conflitualidade só é superável através da 
consciência do amor, ou seja, pela superação da exigência da presença a 
si enquanto objecto do conhecer, como objecto visível diante da cons
ciência, transmutando-se numa presença a si, ou ao ser, enquanto senti
mento, enquanto intuição, enquanto compreensão da sua humanidade 
possível, enquanto penetração nessa humanidade pelo sentimento: 

A intuição, a consciência do amor divino ou, o que é o mesmo, Deus 
como um ser ele mesmo humano - esta intuição é o segredo da incar
nação. A incarnação não é senão a efectiva manifestação sensível da 
natureza humana de Deus.39 

A intuição da humanidade de Deus é o segredo da incarnação, 
segredo que se manifesta através da sensibilidade, isto é, de um sentir que 
é um sentir-se, de um sentir comum às sensações individuais. A utilização 
da palavra segredo {Geheimnis) por Feuerbach neste contexto indica que 
o autor se refere a um ethos, a um habitar o ser - Heim significa casa, lar 
- , a um estar nele como em sua casa, da consciência e, logo, do humano. 
O segredo da incarnação é um habitar íntimo, dissimulado, oculto, que 
não é objecto para a consciência, pelo menos objecto particular a ela con
traposto. Assim, o amor é esse habitar a humanidade, é sentimento de 
situação como sentimento de presença, é estar presente nesse espaço vital 

3 9 Das Wesen des Christentums, p. 51. 
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- vivido e não conhecido - como em sua casa, compreender todas as 
coisas, e a si mesmo, como parte de um todo relacional. E a incarnação 
(Menschwerdung), esse devir-humano de Deus, é a concretização sentida, 
vivida, da relação entre consciência e consciência de si, entre o humano e 
o seu ser; é a compreensão do humano como existente na existencia, 
como presença permanente no conjunto das suas acções, contemplando¬
-as, entregando-se a elas. Por essa razão Feuerbach afirma: 

Um rei que não traz no coração o bem-estar dos seus subditos, que, 
sentado no seu trono, não se encontra em espirito nas suas casas, que 
não é na sua disposição de espírito - como diz o povo - um homem 
comum, um tal rei também não se erguerá fisicamente do seu trono 
para agraciar os subditos com a sua presença pessoal. Não se elevou o 
súbdito até ao rei antes de o rei ter descido até ao súbdito? E quando o 
súbdito se sente honrado e agraciado com a presença pessoal do seu 
rei, refere-se esse sentimento apenas à aparição visível como tal, ou 
não se referirá antes à aparição da disposição de espírito, à essência 
filantrópica que é motivo dessa aparição?4 0 

As consciências particulares submetem-se, sujeitam-se, concatenam-
-se sob o governo de uma só consciência apenas porque, na sua essência, 
elas são já concatenação, relação. A objectualidade da consciência não é, 
na verdade, uma objectualidade exclusiva, como vimos no ponto que 
discutimos acima; o ser da consciência não é a exclusão de si diante dos 
objectos, o pôr-se fora da relação, mas a relacionaíidade ela mesma, essa 
disposição ou sentido projectado, antecipado que não se esgota nas cons
ciências individuais. A consciência é relação e só nessa medida pode ser 
relação de relações, ou seja, é necessária uma consciência individual, ou 
um ser humano, para que surja a carência de uma consciência de Huma
nidade; apenas porque cada consciência, cada ser humano individual 
projecta e antecipa como sua possibilidade a Humanidade, o ser relação, 
pode ser depois nela incluído. E a Humanidade não é mais do que sentido 
projectado, do que uma entrega de si a uma situação, abrindo-se a essa 
situação e, com essa abertura, colocar a questão do sentido do seu ser, 
isto é, a questão respeitante à coerência interna da sua existência, mas 
com a salvaguarda da manutenção da sua diferença enquanto indivíduo, 
diferença essa que só acontece na relação que se estabelece entre um eu 
que se faz tu e um tu que se faz eu, ou seja, num ser em devir, num ser 
em relação. Por essa razão, Feuerbach faz a seguinte afirmação: 

Isto é explicado pela doutrina da Igreja como não sendo a primeira 
pessoa da divindade que incarna, mas a segunda - foi a segunda pes-

4 0 Das Wesen des Christentums, p. 51. 
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soa que criou o mundo, ela é o Deus que fala ao homem, que represen
ta o homem em e perante Deus, em suma, não é senão o Deus humano 
- a segunda pessoa que, na verdade, como se irá mostrar, é o Deus 
propriamente dito, a pessoa verdadeira, a primeira pessoa da religião. 
Sem este terminus medius, que é todavia o terminus a quo da incarna
ção, a incarnação parece inconcebível, misteriosa, 'especulativa1, 
enquanto que, em conexão com ele, é a sua consequência óbvia.4 1 

A segunda pessoa, o Verbo incarnado, a relação protagonizada é 
quem fala ao humano, é a mediação entre o humano e a Humanidade. 
Mas esse termo médio não é apenas um momento a ser superado com 
vista a uma finalidade superior, ele é também essa finalidade, a Humani
dade propriamente dita. Dito de outro modo, o que caracteriza a cons
ciência enquanto diferença antropológica é a própria dialogia, é a própria 
capacidade ou possibilidade de estabelecer um diálogo de si consigo, do 
humano com a sua Humanidade. Um pouco à imagem da eudaimonia 
aristotélica, que era um termo médio extremado, pois era fundamento, 
mediação e finalidade em simultâneo, também a religião, enquanto modo 
próprio do ser do humano, é essa relacional idade ou dialogia com o outro 
de si, concentrada num só, dada como anterioridade e, simultaneamente, 
como possibilidade efectivada. Ou seja, como facto, como coisa-feita: 

A incarnação, o segredo do Deus-homem, não é, pois, uma misteriosa 
composição de opostos, não é um facto sintético, como é considerado 
pela filosofia especulativa da religião, porque sente uma alegria espe
cial pela contradição; é um facto analítico - uma palavra humana com 
sentido humano.42 

E é esta facticidade do humano, já referida anteriormente neste texto, 
que descreve o encontro entre consciências, o diálogo directo entre o eu e 
o tu que caracteriza a religião, ou seja, o modo humano de se relacionar 
com a sua Humanidade. 

Assim, o encontro de consciências é isso mesmo, um encontrar-se já 
sendo, mas um encontrar-se com uma determinação ontológica, como um 
ente aberto compreensivamente a si, aberto a si mesmo pela compreensão 
da verdade da sua existência: é uma satisfação, um sentimento de coisa 
feita que traduz o culminar de uma demanda motivada por uma abertura 
ao ser, por uma carência interna, uma necessidade ou indigência do ser do 
humano; mas esta é uma miséria que repousa na Humanidade do humano, 
na sua essência ou ser mais próprio e que descobre como terminus dessa 
indagação pelo seu ser, como seu fundamento, a sua própria Humanidade. 

4 1 Das Wesen des Christentums, p. 52-53. 
4 2 Das Wesen des Christentums, p. 58. 
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E este sentir e compreender, esta anterioridade e posteridade não remetem 
para uma dimensão processual, mas fáctica, pois são contemporâneos e 
elementos estruturais do ser do humano. Para terminar a análise: 

Quando Deus é o amor - mas o conteúdo essencial deste amor é o 
homem - não é o amor de Deus pelo homem o fundamento e o centro 
da religião, não é o amor do homem para consigo mesmo, objectivado 
e intuído como a suprema verdade objectiva, como a essência suprema 
do homem?43 

Conclusão 

Resta-nos, agora, em jeito de conclusão e para suspender este movi
mento elíptico em torno do mesmo, retomar as palavras iniciais acerca da 
transcendência e da imanência. Alguns poderão objectar que essa distin
ção não tem qualquer lugar ou sentido no pensamento feuerbachiano, 
agora que Feuerbach mostrou a integração possível do indivíduo humano 
com a sua Humanidade, através da individuação desta e da humanização 
daquele na relação amorosa. Assim, não seria já pertinente falar de trans
cendência - e, por implicação, de imanência - uma vez que: 

O ponto central da teoria da incarnação, o místico «homem-Deus», é o 
amor de Deus pelo homem: na medida em que Deus ama o homem, 
em que Deus pensa o homem, em que se preocupa com o homem, já é 
homem; ao amar, Deus renuncia já à sua divindade, desapropria-se de 
si, antropomorfiza-se. A verdadeira incarnação é o argumento espiri
tual ad hominem desta humanidade intrínseca e essencial de Deus.44 

Ou seja, Deus e humano estão ligados de forma tão íntima, tão pró
xima como um só corpo relacional existente que o extravasa, o transcen
de. Contudo, é o próprio Feuerbach que pode dirigir-se a esta objecção e 
afastá-la definitivamente quando diz, logo no prefácio de Das Wesen des 
Christentum: 

Quando eu, por exemplo, acerca da crença no pecado original, nada 
mais afirmo senão que o homem não é por natureza tal como deve ser, 
apenas lhe ponho na boca uma verdade inteiramente universal, racio
nalista, uma verdade que cada homem sabe, e mesmo o rude homem 
natural ainda comprova quando cobre a sua nudez com uma simples 
pele. Pois o que afirma ele com essa cobertura, senão que o indivíduo 
humano não é por natureza aquilo que deve ser? E certo que na base 

4 3 Das Wesen des Christentums, p. 60. 
4 4 Das Wesen des Christentums, p. 53. 
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do pecado original se encontra esta ideia universal, mas aquilo que o 
toma num objecto de fé, numa verdade religiosa, é justamente o parti
cular, o diferente, o que não é coincidente com a razão. 4 5 

E, algumas páginas depois: 

O autor tem, contudo, de solicitar ao leitor benevolente, mas sobretu
do ao mais adverso, que não deixe de ter em conta que, ao escrever 
acerca de tempos antigos, não está a escrever no tempo antigo, mas no 
e para o tempo novo, portanto, que ao observar a sua essência primiti
va, não perde de vista o fantasma moderno, que o conteúdo deste 
escrito é, de facto, patológico ou fisiológico, mas o seu objectivo é ao 
mesmo tempo terapêutico ou prático.46 

Consequentemente, a diferença entre o que o ser humano é e o que 
deve ser, essa diferença interna que abre para uma dimensão futura -
dimensão essa que é a sua própria Humanidade - e para a esperança 
enquanto presença possível à verdade do seu ser persiste como seu traço 
fundamental, como diferença antropológica mesma, não se dilui neste 
encontro do indivíduo com a sua Humanidade descrito no amor, pois este 
permanece numa dimensão de possibilidade real, de possibilidade de 
presença a um acontecimento primitivo, ao alcance do humano, como um 
ainda-não da sua Humanidade; no entanto, esta não é uma relação entre 
indivíduos e Humanidade em geral, é uma relação de cada humano parti
cular com a sua Humanidade, tal como é configurada pela religião, com a 
promessa da salvação ou reconciliação particular. Assim, é o próprio ser
iai, a espacialidade relacional de cada um dos seres humanos o próprio 
encontrar-se enquanto facticidade, do indivíduo em relação originária 
com a sua Humanidade que se abre como a questão fundamental acerca 
da verdade do seu ser. E é esse ser-aí que, dando-se como sentido do ser 
daquele indivíduo particular, mas um sentido que ele partilha com outros 
nessa espacialidade comum, embora do seu ponto de vista, que se dá 
como transcendência, como lei do ser, uma lei que chega de fora. 

A descrição do ser-aí conduzida por Feuerbach corresponde à des
crição desse pathos humano, do padecimento comum a todos, mas com 
contornos específicos para cada um; no entanto, o que está realmente em 
causa é o trabalho de o habitar, de se relacionar com ele, de o acolher e de 
o compreender, na medida em que, embora proveniente de uma transcen
dência, de um aí, esse ser é o de cada um, objecto de uma eleição imemo
rial e, por isso, somos responsáveis por ele. Em suma, o trabalho aqui é o 
de uma descrição do ser do humano, mas tendo como horizonte uma ética. 

4 5 Das Wesen des Christentums, p. 3. 
4 6 Das Wesen des Christentums, p. 6. 
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Enquanto sentimento da adesão do ser humano à sua Humanidade, 
esse sentimento do homem-Deus, a religião permanece uma lei da trans
cendência, uma lei permanente para o humano, tornada distinta dele, 
exigência de uma alteridade que se projecta como horizonte de sentido 
das suas acções. Por isso, diz Feuerbach: 

Não é, pois, a proposição «Deus ama o homem» um orientalismo - a 
religião é essencialmente oriental - mas que na nossa língua significa: 
o mais elevado é o amor do homem?47 

Vinda de um passado imemorial, a religião enquanto mandamento 
de uma alteridade que requisita a presença do indivíduo, que solicita a sua 
resposta adequada, é sentimento orientador das acções individuais, senti
mento sublime da verdade, da perfeição e do cumprimento pleno do pró
prio ser, através da relação a uma transcendência que, ela só, é garante e 
fundamento, enquanto pólo referencial, de uma identidade ética possível. 
E essa rei acionai idade acontece, sem dúvida, como relação a uma trans
cendência na imanência da vida humana de consciência. 
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ABSTRACT 

Individualism is one of the fundamental traits of our time, based on an 
emphatic and recurrent defence of individual freedom, as experienced by 
consciousness. This point of view seems to entail a refuse of all kinds of 
transcendence, cosmological or onto-theological, characterized by an authoritarian 
and undisputed heteronomy. However, this perspective does not take into account a 
third type of transcendence, one that occurs in that radical immanence, in the core 
of individual freedom and autonomy. This type of transcendence takes shape as an 
ethical and aesthetical relationship carved in the heart of each individual human 
being, each one of his particular conscious states and the simultaneous 
consciousness of his Humanity. The aim of this essay is to give an understanding 
of Ludwig Feuerbach's The Essence of Christianity and its philosophy of 
Revelation, as a reflection on religion and its anthropological origins. In our 
viewpoint, The Essence of Christianity is an effort to ascertain the genetic elements 
of human religiosity and clarify its meaning as a movement of reconnecting the 
human individual with a transcendence that is his own Humanity, given in the 
immanence of his conscious life. Religion remains a law of transcendence, as the 
feeling that binds the individual to his Humanity, an everlasting commandment 
coming from an Otherness that projects itself as a horizon to his free actions. 



V Í C T O R COUSIN E THÉODORE J O U F F R O Y : 
PSICOLOGIA E HISTÓRIA DA FILOSOFIA 1 

Ubirajara Rancan de Azevedo Marques 
Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências 

-Unesp, campus de Marília 

A valorização contínua, teórica e institucional da história da filosofia 
na França, empreendida por Victor Cousin, recebeu, a partir de certo 
momento2, a contraposição de ampla maioria da comunidade interessada, 
convertendo-se aos poucos em sorte de antimodelo preferencial. 

Por outro lado, além da crítica de materialistas, ideólogos e sensua
listas - adversários de primeira hora da nova tendência eclético-espiritua-
lista - , ou de positivistas, filósofos, psicólogos e historiadores da filosofia 
- vários dos quais então às voltas com os mesmos problemas e em busca 
de outras soluções para eles - , diferenças no interior3 da própria "escola" 

1 Parte das pesquisas em torno do tema deste artigo deveu-se a bolsa de estágio pós-
-doutoral concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

2 Um tal momento poderá preferencialmente situar-se em 1867, ano de publicação do 
Rapport de Félix Ravaisson. Cf. RAVA1SSON, F. La philosophie en France an XIXe siè-
cle (1867), suivie du rapport sur le prix Victor Cousin (Le scepticisme dans 1'antiquité). 
Paris: Hachette, 1885; p. 33-4: "(...) 1'éclectisme avait annoncé, avait contribué à en 
faire beaucoup attendre. Dc plus en plus on devait reconnaítre, dans le philosophe qui 
avait fait naTtre tant d'esperances, un orateur auqucl, comme aux orateurs en général, s'il 
faut en croire Aristote, le vraisemblable, à défaut du vrai, suffisait. (...) D'autres temps 
étaient vénus; on eüt préféré désormais sous des formes moins brillantes, s'il le fallait, 
un fond plus riche, moins de littérature peut-être, et plus de doctrine". 

3 Cf. DAMIRON, Ph. Essai sur Vhisioire de la philosophie en France, au XIXe siècle. 
Paris: Hachette, 1846 (Tome Premier); p. X I I (...) i l y a le plus grand intérêt à les ["les 
systèmcs du passé"] étudier avec soin; mais il ne faudrait pas cependant s'arreter à cette 
étude, qui est un excellent commencement, mais non le lerme de nos recherches, et qui, 
à proprement parler, si elle donne 1'expérience, ne fait pas la science. La science, en 
effet, ne va pas sans quelquc effort de fibre investigation et de pensée personnelle" (a 
primeira edição é de 1828); JANET, Paul. Les problèmes du XIXe siècle. Paris: Michel 
Levy, 1872 (a primeira edição é dc 1867); p. 356: "L'histoire, plus libre, moins preoc-
cupéc d'arrivcr à une conclusion dogmatique, sera moins tentée d'alterer le caractere des 

Philosophies 28, Lisboa, 2006, pp. 165-188 
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deixam transparecer que um outro percurso poderia ter sido seguido por 
ela, outro papel, presumivelmente menor, ter sido atribuído à história da 
filosofia. Neste contexto interno, certos textos de Théodore Jouffroy 
ganham merecido destaque. 

Sem nunca ter sido crítico sistemático da orientação (filosófica, 
metodológica, universitária) praticada por Cousin4, a particularidade de 
sua posição está justo no fato de ele quase não se ter ocupado com o filão 
histórico-filosófico - então emblemático - , mas preferencialmente com o 
psicológico. De qualquer modo, tal como afirma Jean-Jacques Goblot: 
"( . . . ) i l s'agit de divergences réelles, durables et nullement mineures, 
bien qu'elles aient toujours été três discrètement exprimées. A Tintérieur 
d'un courant de pensée, qui par la suite, se réduira à la rigidité d'une oitho-
doxie scolaire, une telle diversité mérite assurément d'etre soulignée."5 

* 

No "Prefácio" à segunda edição de seus Fragments philosophiques, 
obra que é uma sorte de exposição "destinée à donner une idée du systè-
me général auquel ils se rapportent"6, Cousin recorda a crítica adversária, 

doctrines; et la philosophic, moins subordonnée à 1'histoire, sera plus porléc à des recher-
ches nouvelles et approfondies"; SIMON, J. "Une revolution dans un verre d'eau" (1888). 
In: DOUAILLER, S. La philosophic saisie par Vétat. Petits écrits sur 1'enseigncincnt philo-
sophique en France (1789/1900) [abreviadamente: PhÉtat}. Paris: Aubier, 1988; p. 359-80: 
"(...) je ne pensais en aucun façon à combattre Cousin. Je voulais rester son élcve três res-
pectueux, son admirateur três sincere; j 'étais seulement résolu à ne pas êlre son écho. Je 
trouvais humiliant de ne pas être philosophe quand on était professeur dc philosophie". 

4 A crítica mais direta que Jouffroy faz a Cousin parece encontrar-se no final de seu "Pre
fácio" à tradução das obras dc Thomas Reid; JOUFFROY, Th. "Preface du traducteur". 
In: REID, Th. (Euvres completes de Thomas Reid, chef de 1'école écossaise, publiées par 
M. Th. Jouffroy, avec des fragments de M. Royer-Collard et une introduction de 
Véditeur [abreviadamente: Préf.-Reid]. Paris: Saulelct, 1836; p. exeij: 

L'errcur des philosophes de la période cartésienne est excusable, eile était même 
nécessaire, car il fallait toutes ces tentatives pour dégager Ia question, pour la 
réduire en ses vrais termes, et pour metlre à nu 1'impossibilite radicale oú est 
1'esprit humain de la résoudre; mais lorsque cette impossibilite a etc proclamée 
par 1'école écossaise, lorsqu'elle a été posée d'une manière invincible et avec 
une admirable précision par Kant, on ne conçoit plus 1'illusion de la période 
allcmande, et on en est réduit à admirer, sans concevoir comment eiles ont pu 
satisfaire un moment des esprits aussi éminents, les ingénieuses mais impuissan-
tes théories au moyen dcsquelles Fichte, Schelling, Hegel et M. Cousin parmi 
nous, ont pensé sauver la connaissance humaine de 1'incontestable arrêt de la 
philosophie critique, ct dissiper par 1'esprit humain un doute qui, frappant 
1'esprit humain lui-même, ne saurait jamais ctre détruit. 

5 Cf. GOBLOT, J.-J. "Jouffroy et Cousin". In: FAUQUET, É. (éd.) Victor Cousin homo 
theologico-politicus. Philologie, philosophie, histoire litléraire. Paris: Kimé, 1997; p. 81. 

6 COUSIN, V. "Préface de la dcuxième édition des Fragments philosophiques" [abrevia
damente: PrFrPh]. In: DOUAILLER S. (éd.), Philosophie, France, XIXe siècle. Écrits et 
Opuscules [abreviadamente: PhÉcrOp]. Paris: Librairie Générale Française, 1994; p. 77. 
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para a qual esta tentativa não seria mais do que "le rêve d'un esprit mala¬
de qui demande à 1'histoire un système, faute de pouvoir en produire un 
(.. .)" 7- Decerto, porém, que a inexistência de um novo sistema não é no 
caso o resultado obrigatório da falta de gênio, pois o ecletismo sempre 
supõe que "la philosophie est toute faite"8. A escola eclética jamais plei
teou o suposto benefício da novidade. Rejeitado de antemão, et pour cau
se, ela propunha tão-só o rearranjo parcial das verdades existentes, ao 
mesmo tempo que seu "ineditismo" se resumia a esta própria operação. 
Dados os sistemas historicamente dispostos, o sistema eclético, todavia, 
pressupõe ainda outros dois: o que resulta do recolhimento das "vérités 
éparses dans les différents systèmes", e, portanto, a construir, mas, sobre
tudo, "un système pour juger tous les systèmes"; pois, "pour reconnaítre 
que telle opinion est vraie ou fausse, i l faut savoir soi-même oü est la 
vérité; i l faut donc être ou se croire déjà en possession de la vérité.. ." 9, e, 
assim, um sistema do qual partir torna-se exigência inarredável. 

Tratada de forma lateral e ambígüa, a questão da sistematicidade ins
trumental, seja a pressuposta, seja a proposta, dissolve-se na intenção 
reguladora de um todo generosamente harmonioso. 

7 Id., ibid., p. 119. Conforme os editores dessa preciosa coletânea - Stephane Douailler, 
Roger-Pol Droit e Patrice Vermeren -,"le métaphysicien Daub, de Heidelberg, jugeait le 
système dc Victor Cousin 'bon tout au plus pour amuser un dimanche un pensionnat de 
demoiselles'" (cf. "Eux et nous". In: DOUAILLER, PhÉcrOp, p. 5). 

8 Eis o trecho completo da citação: "La philosophie est toute faitc, car la pensée dc 
l'homme est là. I ! n'y a point et i l ne peut y avoir de philosophie absolumment fausse; 
car l'auteur d'une pareille philosophie aurait du se placer hors de sa propre pensée, 
c'cst-à-dirc hors de 1'humanité. Cette puissance n'a été donnée à aucun homme" [COU
SIN, Fragments philosophiques (abreviadamente: FragPh). Bruxelles: Hauman, 1840; 
t . I , p. 303]. Essa espécie de justificativa material de todo e qualquer ecletismo será mais 
tarde retomada por Lachelier, cm carta dirigida a Boutroux: "Quant au chemin à suivre, 
je n'en coimais qu'un, que je vous ai indique bien de fois à l'Ecole, c'est 1'étudc directe, 
patiente et docile, des maítres grecs, français et allemands. (...) La philosophie n'cst 
plus une chose à inventer, eile est faite, eile est tout entière dans leurs ouvrages, et ce 
que chacun de nous peut appeler sa philosophie n'cst que sa manière de les interpreter" 
[cf. LACHELIER, J. "Lettre a Émile Boutroux (2.10.1868)". In: Bulletin de la Société 

française de Philosophie ("Cenlenaire dc la natssance de J. Lachelier" - "Séance du 28 
Mai 1932"). Paris: Armand Colin, 1932; p. 130]. Cf. COUSIN, Leçons sur la philosophie 
de Kant (abreviadamente: PliKant). Paris: Ladrange, 1844; p. III-TV: "( . . . ) nous faisons 
profession de n'avoir aueune opinion particulière cn philosophie, et notre prétention est 
de nous tenir fermement dans la grande route oü marche l'humanitc tout entière, bien 
convaineus que tous les sentiers détournés oü se laisse entraíner le genie lui-même 
n'aboutisscnl qu'a des précipices. L'originalité de notre philosophie consisle precise-
ment à ne rechercher aueune originalité." Cf. DAMIRON, Cours de philosophie. Paris: 
Hachctte, 1831; p. xvj: "L'éclectisme, ou en d'autres termes l'esprit de recherche ct 
d'examen, d'imparcialité et d'exactitude, est sans contredit la condition prcmière et 
indispensable de toute élude philosophique". 

9 Id., PrFrPh, p. 121. 
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Os dois "sistemas" em questão não constituem sistemas no mesmo 
sentido das várias doutrinas nas quais operam. Com efeito, o "sistema" 
pressuposto do qual se parte nunca pode pôr-se a questão da própria ver
dade, sob pena de sucumbir à autofagia, vendo então aniquilar-se a siste-
maticidade que pode pleitear. Sua função, preliminarmente temporária, 
confronta com a imagem do sistema filosófico tout court, por definição 
imperecível. Cousin propõe, assim, um instrumento de combate à parcia
lidade originária dos sistemas historicamente dados, o qual não pode dis
por dos atributos (complementares, de resto) que mais distinguem estas 
"doctrines exclusives"10: a verdade fundada e a permanência resultante, 
devendo conter, porém, justo o atributo que ele deve abolir, ou seja, a 
sistematicidade, que, responsável pelo desejo de "domination exclusi
ve"" dos sistemas, é naqueles considerada fanática, injusta, intolerante12. 
Por outro lado, tampouco o "sistema" que resulta deste recolhimento de 
filosofemas conterá a verdade no mesmo sentido das verdades, que, 
absorvidas parcialmente, ele elimina. 

A "verdade verdadeira", por assim dizer, resultará das verdades par
ciais obtidas, retiradas do meio que garante a cada uma esta espécie de 
domínio virtual sobre todas as outras. A filosofia pode e deve chegar à 
verdade. O erro não se encontra em seu conceito ou em suas doutrinas, 
mas na imposição totalitária dos sistemas ou em sua veracidade exclusi
vista; numa palavra, o erro é da parte dos filósofos e de sua metodologia 
inadequada. Contra ambos, é preciso percorrer o caminho oposto, pro
pondo a conjunção de todas as "verdades" pela supressão de cada uma. 

Cousin não oferece, contudo, uma argumentação mais sólida que 
fundamente o ponto de vista eclético. Não sabemos por que as "verdades" 
sejam parciais nem conhecemos a razão de sua veracidade interna ou de 
sua íntima falsidade. Tem-se então a imagem de um quebra-cabeça. As 
peças que não se encaixarem no conjunto serão consideradas "falsas"; as 
que se encaixarem, ao contrário, formarão o todo "verdadeiro", cujo 
desenho, formalmente pressuposto, apresentará um conteúdo presumi
velmente coerente e pleno de sentido filosófico. 

Que a "tolerância" - elevada à condição de princípio metodológico -
seja preferível, ora, este juízo vale o mesmo que a defesa da unidade para 
uma única doutrina. Todavia, pela densidade associada à expressão, o 
"argumento da tolerância" - se de fato existe um - , resulta "popular", 
pois faz do método eclético o contraveneno de uma espécie de jacobinis
mo filosófico, lembrança recente e igualmente repudiada. 

1 0 Id., "Préface". In: TENNEMANN, W. G. Manuel de Vkistoire de la philosophie [abre
viadamente: "Préf.-Tennemann"}. Paris: Sautelet, 1829; p. xii j . 

1 1 Id., ibid., p. xiv. 
1 2 Dizendo, pois, com Condillac, não ao "esprit de Systeme" e, sim, ao "esprit systémati-

que". 
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Pressupondo que a filosofia não somente possa encontrar a verdade, 
como que já a tenha encontrado, diante da multiplicidade de sistemas 
Cousin está no extremo oposto em relação ao cético pirrônico, por exem
plo. Não é mais preciso continuar a busca, a sképsis, pois "la philosophie 
est toute faite". Todavia, como dar conta desta multiplicidade de verda
des? Como alargar o "espaço-de-verdade" no qual coubessem todas elas, 
se nele há espaço para uma só? Se se optar por uma em detrimento das 
demais, o argumento cético prevalecerá. Assim, a resolução do problema 
não pode vir da aceitação incondicional do inteiro conteúdo das doutri
nas, mas da reavaliação preliminar do "espaço-de-verdade" que cada uma 
pretende ocupar exclusivamente. Solidário com tal espaço é a noção de 
um "tempo-de-verdade" absoluto de todo sistema. 

O que faz Cousin, sem criticar a possibilidade de a filosofia aceder 
ao conhecimento, é reformular a noção de um "espaço" e de um "tempo-
-de-verdade" peculiares à filosofia, e, portanto, ao sistema filosófico tra
dicional. Doravante, o "espaço-tempo" do sistema resultante da avaliação 
eclética será, do ponto de vista formal, tão exclusivo e absoluto quanto o 
era antes; mas, do ponto de vista do conteúdo, sua verdade se imporá 
naturalmente por ser a máxima representação do saber humano em todo o 
espaço e em todo o tempo, enfim compartilhados. O sistema filosófico 
superior se tornará então uma espécie de parlamento democrático, 
amplamente representativo do mosaico de doutrinas, escolas e sistemas 
filosóficos existentes. Sua máxima representatividade, resultante da 
máxima participação possível, é a garantia de que será incondicionalmen
te aceito13. 

Se retornarmos à sistematicidade instrumental prevista pelo ecletis
mo, perguntando-nos por sua origem, jamais podendo provir de um 
determinado sistema, de alguns deles, ou, por exclusão, de todos (pois 
então já teria concluído a tarefa antes mesmo de começá-la), a resposta 
será a de que ela provém do próprio trabalho de crítica e interpretação a 
que deve dedicar-se o historiador eclético (e com ele o psicólogo espiri
tualista). Atividade, como se vê, de gradual e contínua aquisição, e, nesta 
medida, de pura e simples análise, não por acaso o procedimento metodo
lógico prescrito por Cousin, em confronto com a síntese dogmática. A sis
tematicidade instrumental resultará ainda da obrigatória referência ao "sen-

1 3 Nas palavras de Damiron: "L'éclectisme est dans la science une sorte de régime consti-
tutionnel qui, autant qu'il est possible, tend à en bannir Parbitraire. L'égale admission 
de tous les faits dans íes théories scientifíques, le respect religieux de tous ees faits 
dans leurs circonstances essentielles sont en effet dans l'ordre logique deux grandes 
régies de vérité, qui répondent et équivalent à celles qui dans l'ordre social assurent à 
chacun l'égalité et la liberté devant la loi; de même que celles-ci donnent à la politique 
une excellente direction, de même celles-là mettent la philosophie dans une voie pleine 
de sagesse" (DAMIRON, Cours de philosophie, ed. c i t , p. xv). 
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so comum" - "cette maniere de procéder si commode"14, como dirá Antoi-
ne-Augustin Cournot - , reserva de tolerancia de que carece a filosofía. 

Por outro lado, as observações do Cousin resenhista crítico 1 5 ou as 
regras de conduta prescritas por ele em favor da coerência histórico-
-historiográfica1 6 - espécie de vademécum do historiador da filosofia, já 
mais ou menos difuso à época e tão rigoroso quanto preferencialmente 
formal - , elas não parecem confirmar-se pelo trabalho realizado, seja por 
uma insuficiência metodológica intrínseca, seja até por não compreen-

1 4 COURNOT, A. A. Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caracteres 
de la critique philosophique. Paris: Hachette, 1851; p. 134. 

1 5 Na resenha que Cousin apresenta em 1825 a respeito da segunda edição da Histoire 
comparée des systèmes de philosophic de Joseph-Marie Degérando, observa-se uma 
nítida tomada de posição histórico-historiográfica, base da crítica endereçada à obra em 
questão: "La question choisie par l'historien, qu'elle soit fondamentale ou non en réali-
té, n'ayant pu paroítre telle à tous les philosophes de tous les siècies, et n'occupant pas 
toujours íe premier plan d'un système, si vous voulez absolument lui donner la place 
que vous lui attribuez de votre propre autorité, i l faut necessairement déranger les pro
portions et l'ordonnance réclle d'un système, pour lew substituer une ordonnance fac-
tice, qui présente les idées, non sous le point de vue de Pauteur, mais sous celui de 
l'historien. Étendez cette substitution à un petit nombre de systèmes et d'époques, vous 
bouleversez l'histoire, vous en dénaturez totalement !a physionomie véritable. II n'est 
pas impossible qu'il en résulte quelque instruction philosophique, mais l'instruction 
historique périt toute entière, et la vraie instruction historique, comme 1'art véritable de 
l'historien, consiste dans 1'intelligence approfondie du passe tel qu'il a plu à la provi
dence de le faire" (COUSIN, "Histoire comparée des systèmes de philosophie, par M. 
Degérando". In: Journal des Savans. Juillet 1825. A Paris, de I'lmprimerie Royale, 
1825; p. 437). 

1 6 Na edição de janeiro de 1822 do Journal des Savans, a respeito da publicação (que 
ainda seria lançada) dos nove volumes do corpus platónico em francês, lê-se: "la seule 
traduction complète de Platon, en langue vulgaire, d'apres le texte original" (segundo 
Cousin, a tradução integral italiana teria sido feito a partir da versão latina). Com a 
palavra o tradutor, então "maitre de conférences à 1'école normale, professeur sup-
pléant de l'histoire de la philosophie à la faculte des lettres de 1'acãdémie de Paris": 
"Notre travail consistera done: I o . à corriger soigneusement les traductions déjà exis-
tantes que nous croirons pouvoir conserver; 2 o . à traduire, pour la première fois, les 
dialogues dont i l n'y a aucune version française; 3 o. à placer, en tête de chaque dialo
gue, des sommaires qui en expliquent le dessein philosophique; et, au bas des pages, 
des notes qui éclaircissent les coutumes, les détails de mceurs, de géographie ou 
d'histoire, qui pourroient embarrasser le lecteur. Le premier volume de la collection 
servira d'introduction à 1'ouvrage entier, et contiendra à-peu-près toutes les recherches 
importantes dont Platon peut être l'objet, savoir, cinq dissertations: la première, sur les 
travaux de tout genre relatifs à Platon, depuis 1'antiquité jusqu'a nos jours; la seconde, 
sur Ia vie de Platon; la troisième, sur 1'authenticité de ses dialogues, l'ordre dans lequel 
on peut supposer qu'ils furent composes, et dans lequel on peut les publier aujourd'hui: 
la quatrième, sur la philosophie de Platon, prise dans ses ouvrages mêmes; la cinquiè-
me enfin, sur l'histoire du platonisme à travers toute 1'antiquité, et sur les traces qui en 
subsistent dans la philosophie modeme et les écoles contemporaines" (COUSIN, 
"(Euvres complètes de Platon". In: Journal des Savans. Janvier 1822. A Paris, de 
I'lmprimerie Royale, 1822; p. 60-3). 
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dermos mais o inteiro propósito de Cousin. Orientação a serviço de uma 
"causa" contra a qual se estabeleceu um generalizado e sistemático repú
dio, nossa capacidade de interpretá-la, com efeito, se encontra há muito 
parcialmente prejudicada. Vale por fim recordar o aspecto literalmente 
profissional da atividade filosófica de Cousin, inaugural e desde então 
contínuo, ótica privilegiada sob a qual não só ele e seus seguidores, mas 
toda uma tradição didático-pedagógica em filosofia pode ser adequada
mente considerada. A este respeito, assim se pronuncia Simon-Nahum: 

On n'a pas assez insisté sur I'influence que le príncipe du cours public 
exerçait sur 1'enseignement de Cousin (...) II s'agit de persuader 
1'auditeur, en lui communiquant des évidences, sur le mode des 'idées 
claires et distinctes' de Descartes. Le sens est ainsi défini de façon 
extrinsèque et non plus interne. La réussite est sanctionnée par le fait 
que Tauditeur, le lecteur, n'a jamais conscience de 1'opération de 
reconstruction. Le sens apparait restitué et non reconstruit.17 

Institucionalização de um ensino laico e profissional de filosofia, 
apoiado na simbiose originária entre filosofemas e "senso comum", eis a 
receita praticada pelo ecletismo, em cujo interior a história da filosofia se 
torna o intermediário ("fraco" ou "forte", a depender do contrapeso da 
psicologia, ela também auxiliar) entre a face simplória e a refinada de 
uma verdade comum existente. Filosofia e história da filosofia são agora 
o métier de um novo especialista, cujo saber não pode mais alhear-se do 
mundo e da sociedade. Para Jean-PhilibertDamiron, "(. . .) l'histoire de la 
philosophie n'est plus Ia revue simplement curieuse des idées de quelques 
hommes qui ont pensé à part et comine au dehors de la société; ce n'est 
plus l'exposition sans application pratique de doctrines solitaires et 
étrangères au monde: elle a plus d'utilité; ce sont des opinions humaines 
et sociales qu'elle recueille et examine."18 E ainda o mesmo autor, agora 
em seu Cours de philosophie, sorte de complemento ao Essai sur 

1 7 SIMON-NAHUM, P. "Cousin et Schleiermacher". In: FAUQUET, É. (éd.) Victor Cousin 
homo theologico-politicus. Philologie, philosophie, histoire littéraire. Paris: Kimé, 
1997; p. 47. Nesse estimulante artigo, o autor trata de investigar se e em que medida sc 
poderia afirmar que a ausência de uma filologia francesa no século XIX (nos moldes da 
desenvolvida na Alemanha) fosse devida a Cousin, concluindo: "Le principe qui guide 
la philosophie, la recherche de la verité, joue à l'inverse de l'affirmation de non-
-compréhension qui guide 1'herméneutique de Schleiermacher. Or cette non-
-compréhension, domaine de 1'herméneutique en Allemagne, était laissée en France au 
domaine de l'histoire et du sentiment historique. Ce qui est d'autant plus vrai de 
l'écleclisme pour lequel l'ancrage historique est le propre de tout système philosophi
que" (id., ibid., p. 50). 

1 8 DAMIRON, Essai sur l'histoire de la philosophie en France, au XIXe siècle, ed. cit., 
p. 10. 
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1'histoire de la philosophic en France, au XIXe siècle, e em total sintonia 
com o cânone eclético, é ele quem, apontando a parcialidade operativa da 
história da filosofia, relembra a função doutrinária inerente ao historiador; 

L'histoire de la philosophic est... comme toute histoire; elle aussi 
n'est qu'un moyen; on ne la fait pas pour la faire, pour en rester à ses 
données et ne rien chercher au-delà; on la fait pour s'enquerir des 
solutions qu'elle constate, pour juger ces solutions, les adopter ou les 
rejeter, ou seulement les modifier, puis enfin pour établir par-delà tou
te critique quelque système qu'on élève sur les mines ou avec l'appui 
des idées qu'on a jugées. 1 9 

* 

Somente quatro anos mais jovem do que Cousin, no dizer de Hip¬
polyte Taine 

M. Jouffroy a lui-même allumé son flambeau solitaire. II n'est point 
allé emprunter une lampe oubliée dans la nécropole philosophique ou 
dorment les systèmes ensevelis, veillés par le poudreux cortége des 
historiens et des antiquaires. H n'était jamais entré dans ces froides 
galeries; i l n'avait jamais porté la main sur ces reliques illustres; e'est 
parce qu'il les a laissées intactes qu'il mérite une place à leurs côtés. 2 0 

Esta observação, ao mesmo tempo dirigida contra Cousin, poderia 
ser confirmada pelas palavras do próprio Jouffroy: "(•••) si je continuais 
d'assister le plus souvent que je pouvais aux leçons de M . Cousin, c'était 
plutôt pour apprendre oü en étaient les questions que pour en obtenir la 
solution. Ce que je lisais, ce que j'entendais de philosophic n'avait 
d'autre effet que de me donner matière à penser, à chercher."21 

Mesmo assim, a reverência comparece, e Cousin, "profeta", "apósto
lo", "mártir", torna-se uma espécie de edição local do espírito absoluto: 

1 9 Id., Cours de philosophie, ed. cit., p. vii j . Cf. id., ibid., p. ix: "Certainement, il n'arrive 
pas toujours que 1'historien de la philosophie d'historien devienne théoricien, et termi
ne par un système ses analyses critiques; mais c'est là cependant la marche qu'il doit 
suivre." 

20 TAINE, H. Les philosophes du 19e siècle en France. Genève: Slatkine, 1979; p. 214. 
Giuseppe Ferrari, após louvar o génio filosófico de Jouffroy, única exceção, segundo 
ele, dentre os que estiveram, uns mais, outros menos, sob a influência e o domínio do 
ecletismo, narra ações articuladas de falseamento e mutilação de textos seus, editados 
postumamente, com o fim de adequá-los à doutrina oficial (cf. FERRARI, G. Les phi
losophes salariés. Présenté par M. Vuilleumier. Genève: Slatkine, 1980; p. 117-23). 

2 1 JOUFFROY, Nouveaux mélanges philosophiques par Th. Jouffroy. Paris: Hachette, 
1861 [abreviadamente: Nouveaux mélanges] ; p. 365 apud TAINE, op. cit., p. 213. 
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Alors recommence Pempire légitime de la vérité, et il y a entre elle et 
notre nature une sympathie si puissante, que son retour excite dans les 
âmes un amour et un enthousiasme inexprimables. Celui qui Ta reçue 
est changé. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus un philosophe, c'est 
un prophète; i l est tellement dominé par 1'ascendant de Ia vérité, qu'il 
s'oublie lui-même, qu'il se dévoue à elle, qu'il est elle: c'est la vérité 
personnifiée; ses actions la parlent, sa voix la commande; i l n'a plus 
d'autre intérêt, plus d'autre affaire; il est 1'apôtre, i l sera, s'il y a lieu, 
le martyr de la nouvelle foi . 2 2 

De outra parte, num livro efetivamente menor, compondo um triân
gulo imaginário com Descartes e Kant, Jouffroy é invocado pelo autor 
(anônimo) da obra intitulada: Les Ombres de Descartes, Kant et Jouffroy 
à Mr. Cousin par un professem de philosophie23, a fim de expiar "as 
perniciosas e anti-religiosas doutrinas"24 do ecletismo gaulês, verdadeira 
ameaça transcontinental, na Europa como na América. Mas a oposição 
que parece clara aos contemporâneos não é ainda, mesmo hoje, suficien
temente documentada. Como era de se prever, as publicações de Jouffroy 
são em muito menor número face às de Cousin25, como relativamente 
poucas as notícias a seu respeito - desigualdade que a eventual publica
ção de seus cursos poderá em parte remediar26. 

Nas quatro páginas iniciais da segunda edição de sua tradução das 
Esquisses de philosophie morale, de Dugald Stewart, publicada em 
183327, Jouffroy se regozija do fato de ter participado do movimento de 
renovação dos cursos de filosofia na França, cujos programas "témoig-
nent que presque partout, de dogmatique qu'elle était, la méthode qui 

22 Id., "Quand les dogmes finissent". In: DOUAILLER, PhÉtat, p. 210. 
23 Cf. Les Ombres de Descartes, Kant et Jouffroy à Mr. Cousin par un professeur de 

philosophie. Lyon: J.-B. Pelagaud, 1844. 
24 Cf. "Prefacio do traductor". In: A.A. As sombras de Descartes, Kant e Jouffroy a Mr. 

Cousin por um professor de philosophia [versão de Fr. Marianno de Santa R. de Lima]. 
Bahia: Typ. de Epifânio Pedrosa, 1846; p. V I I - V I I I . 

2 5 Rica orientação bibliográfica sobre Cousin pode ser encontrada em: VERMEREN, P. 
"Note bibliographique". In: FAUQUET, E. (éd.) Victor Cousin homo teologicus-
-politicus. Philologie, philosophie, histoire littéraire. Paris: Kime, 1997; p. 211-21. 

2 6 Note-se que ao menos parte dos cursos de Jouffroy já se encontra publicada nos volu
mes Mélanges philosophiqu.es e Nouveaux mélanges philosophicjues, conjunto que 
também abrange os cursos privados desenvolvidos por ele em sua residência durante os 
anos de fechamento da École, entre 1822 e 1828 (cf. OLLÉ-LAPRUNE, L. Thédore 
Jouffroy. Paris: Didier, 1899; p. 104 e seguintes), 

2 7 A obra original - Outlines of Moral Philosophy - é de 1793. Outra obra de Dugald 
Stewart já fora antes traduzida para o francês: Histoire Abrégée des Sciences Métaphy-
siques, Morales et Politiques, depuis la Renaissance des Lettres. Traduite de 
L'Anglois... par J. A. Buchon. Paris, ChezF. G. Levrault, 1820. 

http://philosophiqu.es
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préside à ses Cours est devenue psychologique"28. Mudança verdadeira
mente significativa, ela ocorre após a primeira edição da tradução em 
pauta, ou seja, depois de 182629. O período em questão, não por acaso, 
coincide com a reintegração de Cousin em suas funções na Sorbonne 
(1828), das quais estivera afastado por seis anos, e, principalmente, com o 
fato de que, em 1830, ele é membro do Conselho Real da Instrução 
Pública 3 0. Embora não seja diretamente nomeado nestas páginas iniciais, 
Cousin é facilmente identificável quando Jouffroy se refere a "(.. .) 
1'active impulsion directement donnée depuis trois ans [ou seja, a partir 
de 1830] à Fenseignement de la Philosophie par le membre du conseil de 
TUniversité qui le dirige" 3 1. Exatamente contemporâneos desta tradução 
de Jouffroy - na primeira e na segunda edição, por sinal (1826 e 1833) 
os Fragments philosophiques de Cousin, ou, mais exatamente, o "Prefá
cio" à sua segunda edição (acima lembrado) contém (junto aos prefácios 
de Jouffroy às obras de Stewart e Thomas Reid) o principal da posição do 
ecletismo espiritualista a respeito da psicologia e do método psicológico. 

Por outro lado, ressalte-se também que o ofício de tradutor, editor e 
comentador já era exercido havia algum tempo pelo próprio Cousin, 
como, por exemplo, em sua versão para o francês da obra de Platão, suas 
edições dos comentários de Proclo, das obras de Descartes e das Leçons 
de philosophie de Pierre Laromiguière. Neste sentido, as traduções de 
Jouffroy das obras de Stewart e Reid compunham com as de Cousin em 
face do propósito comum da causa eclética. Dada a vital importância da 
história da filosofia para o ecletismo, "c'est là - afirma Cousin - ce qui 
m'a engagé et soutenu dans tous les travaux que j ' a i entrepris pour con-
naítre moi-même et faire connaitre aux autres certaines époques, certains 
systèmes, certains hommes."32 

* 

2 8 JOUFFROY, "Preface du traducteur". In: STEWART, D. Esquisses de philosophie mora
le [abreviadamente: Préf.-Stewart]. Paris: A. Johanneau, 1833. Não há numeração para 
estas quatro páginas de apresentação da reedição da obra, encontrando-se a citação em 
pauta no primeiro parágrafo da primeira delas. 

29 Cf. ibid. 
3 0 Cousin tornar-se-ia ainda membro da Academia Francesa (1831), Pair de France, 

membro da Academia de ciências morais c políticas (i832) e diretor da École Normale 
(1834). 

3 1 JOUFFROY, Préf.-Stewart (segunda página). Por seu turno, Cousin, também sem o 
identificar (mas por certo recordando-se de Jouffroy), afirma: "On a cru devoir après 
moi y [ou seja, sobre o fato de que a psicologia é o fundamento da filosofia] insisler 
encore, et on a bien fait; car on ne peut pas trap insister en philosophie sur la vraie 
méthode...". Cf. COUSIN, V. Fragments philosophiques [abreviadamente: FrPh]. Bru-
xelles: Hauman, 1840; p. 80. 

3 2 COUSIN, "Préface". In: TENNEMANN, Préf-Tennemann, p. xviij-xix. 
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A história da filosofia nos moldes de Cousin e escola emerge da 
constituição de uma Psicologia de base espiritualista. Mas o móvel desta 
vertente historiográfica e a orientação filosófica característica dela têm 
uma ascendência particularmente complexa. Neste sentido, a Psicologia 
não é bem um tema: é sim o ramo de uma polêmica, diferentemente con
textualizada, conforme a inclinação perante estes ou aqueles procedimen
tos, entre ideólogos e espiritualistas. Ao escrever sobre a "legitimidade da 
distinção entre psicologia e fisiologia", Jouffroy traz toda uma polêmica à 
tona33, remontando particularmente a Cabanis e às investigações sobre as 
relações entre o físico e o moral no homem. A tradição recente dos mate
rialistas, ideólogos e sensualistas é confrontada com a defesa (pela "esco
la de Cousin") da Psicologia e da irredutibilidade do fenômeno interno a 
observações meramente empíricas. Note-se ainda que o tema desta polê
mica apresenta-se como questão principal dos concursos instituídos por 
várias academias européias em fins do século XVII I e início do X I X 3 4 . 

Assim, quando Jouffroy afirma: "Le dédoublement de la science de 
1'homme en deux autres, la physiologie et la psychologie, peut... trouver 
des prétextes, mais n'a point de fondement véritable dans la réalité; la 
psychologie, quoi qu'on fasse, n'est et ne sera jamais qu'un chapitre de la 
science de 1'homme"35, a disputa não envolve, relativamente a Cabanis, 
por exemplo, a questão da unidade necessária da "ciência do homem". 
Com efeito, assim afirmavam os Rapports: 

(...) quand on étudie Fhomme, i l faut sans doute le considérer d'une 
vue générale et commune, qui embrasse... toutes les propriétés et tou-

3 3 Cf. JOUFFROY, "De la legilimite de la distinction de la psychologie et de la physiolo
gie". In: id., Nouveaux melanges, p. 167: "(...) nous partiror.s de notre decouverte pour 
circonscrire d'une maniere nette la psychologie, pour en defmir avec precision Tobjet 
et tracer la ligne vraie qui la separe de la physiologic Je n'ignore que ce que je vais 
tenter l'a el6 cent fois; le sujet est vieux, et toutefois il n'est pas epuise, puisque la 
question subsiste". 

3 4 Cf. MAINE DE BIRAN, M.-Fr.-P. Essai sur les fondements de la psychologie. In: id., 
Oeuvres choisies. Introduction par Henri Gouhier (abreviadamente: EsFondPsych). 
Paris: Aubicr, 1942; p. 68; 71; 73. Da mesma forma, o mesmo Biran ja afirmava: "S'il 
y a, hors de la portee de tout sens externe et de tous nos moycns dc representation, des 
fails de conscience exclusivemment accessibles au sens intime et ä la reflexion propre 
du sujet (...) si ces faits sont reels, comme on ne peut en douter, ia physiologie ne pour-
ra evidemment s'etendre jusqu'ä cette sphere superieure; et, si elle pretend y penetrer 
ou l'attirer ä elle, ce ne sera qu'en la falsifiant jusque dans ses elements primitifs" (cf. 
id., "Nouveaux essais d'anthropologie"; "Premiere Partie"; "Vie Animale"; " I . Objet 
propre de Ia physiologie. - Rapports des fonctions organiques avec les sensations ani¬
males". In: id., Oeuvres inedites de Maine de Biran publiees par Ernest Naville avec la 
collaboration de Marc Debril. Paris: Dezobry, 1859; Tome I I I ; p. 36). 

3 5 Cf. JOUFFROY, "De la legitimitc" de la distinction de la psychologie et de la physiolo
gie". In: id., Nouveaux melanges, p. 166. 
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tes les opérations qui constituent son existence, afin de saisir leurs 
rapports mutueis et Faction simultanée, dont résulte chacun des phé-
nomènes qu'on veut soumettre à Fobservation... D'ou i l résulte clai-
rement que la physiologie, Fanalyse des idées et la morale ne sont que 
les trois branches d'une seule et même science, qui peut s'appeler, à 
juste titre, la science de Fhomme36. 

Percebe-se então que o debate é restrito à preeminência da "alma" ou 
do "corpo" ("espírito" ou "matéria"), como do núcleo de cujo estudo 
partirá a organização (unitária) da ciência do homem. Para Cabanis, cujas 
investigações procuraram inicialmente fixar o estatuto científico da 
Medicina3 7, o moral remete sempre ao físico: "Les opérations désignées 
sous le nom de morales résultent directement, comme celles qu'on appel¬
le physiques, de Faction soit de certains organes particuHers, soit de 
Fensemble du système vivant"3 8. A recusa do "desdobramento" leva 
Jouffroy à identificação da Psicologia com a "ciência do homem". Ao 
passo que a Fisiologia se ocupa com o animal, a Psicologia estuda o 
homem. Ora, o homem é eminentemente inteligência; com isto, "(...) la 
psychologie, qui est la science du principe intelligent, est... par cela 
même Ia science du moi ou de Fhomme"39. Por esta época e em torno do 
mesmo debate, François-Joseph-Victor de Broussais publica De 
{'irritation et de la folie, obra que, segundo Marin Ferraz40, é especial
mente voltada contra Jouffroy. Nela se lê, por exemplo: 

(...) nous avons prouvé par les faits que tous les phénomènes instinc-
tifs et intellectuels sont des actes de Firritabilité du système nerveux, 
mais nous avons refusé d'en expliquer le comment: nous distinguons 
essentiellement le fait de la production de la pensée par le cerveau, 

3 6 Cf. CABANIS, P.-J.-G. Rapports du physique et du moral de l'homme in Oeuvres phi-
losophiques, ed. Lehec-Cazeneuve, Paris 1956, vol.I, p. 398 apud MORAVIA, S. // 
pensiero degli idéologues. Scienza e filosofia in Francia (1780-1815). Firenze: "La 
Nuova Italia", 1974; p. 34-5. 

3 7 Cf. MORAVIA, op. eit, p. 13-23. 
3 8 Cf. CABANIS, Rapport du physique et du moral de l'homme in Oeuvres philosophi-

ques, ed. Lehec-Cazeneuve, Paris 1956, vol.1, p. 392 apud MORAVIA, op. eit., p. 30. 
3 9 Cf. JOUFFROY, "Objet, certitude, point de depart et circonscription de la psychologie 

(1823)" ["Encyclopédie moderne, tome X I X " ] . In: id., Melanges philo sophiques. Paris: 
Hachette, 1860 [abreviadamente: Mêlanges philosophiques\\ p. 190-1. Por outro lado, 
Jouffroy distingue explicitamente a Psicologia da Lógica; cf. JOUFFROY, Préf.-Reid, 
p. clxxviij: "C'est... de la science de P esprit ainsi entendue, ainsi bornée à la psycholo
gie, que tout ce qui précède a été dit et que tout ce qui précède est vrai. Confondre 
1'objet de la logique dans celui de cette science, ce serait tout mêler, ce serait tout cor-
rompre". 

4 0 FERRAZ, M . Histoire de la Philosophie pendant la Révolution (¡789-1804). Paris: 
Didier, 1889; p. 274-308. 
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d'avec l'explication de ce fait; tandis que les spiritualistes déduisent 
rimpossibilité du fait lui-même de 1'impossibilité de son explication, 
et placent dans le cerveau une entité pour fournir cette explication. 
Nous répliquons que cette entité est une hypothèse. Voilà toute la 
question.41 

No Essai sur les fondements de la psychologie, os objetivos declara
dos por Maine de Biran antecipam em certo grau o programa mais tarde 
institucionalizado pela "escola de Cousin". A própria ordem em que eles 
são descritos coincide com as etapas do "método psicológico" e do 
"método histórico": "Peut-être cette discussion servira-t-elle à étabiir 
d'avance les vrais fondements de la psychologie, à montrer en quoi diffè-
rent les principaux systèmes métaphysiques connus, à trouver un moyen 
propice pour les concilier, enfin à étabiir 1'utilité pratique d'une science 
aujourd'hui trop décriée" 4 2. Rompendo com Condillac, Biran argumenta 
que a sensação isolada não pode ser o "fato primitivo" que se trata de 
estabelecer, já que só há fato para mim se me torno consciente de algo 
que me é distinto. Ora, mas para ser consciente do que quer que seja, 
tenho primeiro de ser consciente de mim mesmo como tal - o que, na 
verdade, equivale a dizer: "(...) pour nous-même, ou dans le point de vue 
intérieur, i l n'y a point de sujet qui connaisse et qui se distingue de la 
chose connue"43, já que, se nos distinguíssemos de nós mesmos interior
mente, haveria outros fatos primitivos em sucessão interminável. O que 
caracteriza a absoluta primazia deste fato interno é o poder de agir, "de 
commencer le mouvement, et de se diriger soi-même dans le monde des 
existences", vivificando a resistência dos corpos, mobilizando sua inércia. 
O eu é consciente de si como uma tal força, "effort ou action voulue ou 
volition". Fosse através das sensações ou da criação divina, se a alma 
recebesse os atributos que lhe pertencem, seu entendimento seria sempre 
considerado do ponto de vista da "passivité originelle"44. Como então se 
produziriam os fatos de consciência; como ter consciência quando não se 
é consciente de si? 

* 

Jouffroy, aluno de Cousin, e talvez herdeiro autêntico de Biran, não 
permanece muito tempo na "escola", opondo-se, pelo temperamento 
como pela orientação adotada, a algumas de suas principais tendências. 

4 1 BROUSSAIS, Fr.-J.-V. De Visitation et de la folie. Paris: Dclaunay, 1828; p. 543; cf. 
ibid., p. X-I; XIX; XXVII-IX; 122. 

4 2 BIRAN, EsFondPsych, p. 77. Cf. ibid., p. 91-3; 95-7, a respeito da conciliação entre os 
sistemas filosóficos. 

43 Ibid., p. 79. 
44 Ibid., p. 86. 



178 Ubirajara Ranean de Azevedo Marques 

Em "De 1'histoire de la philosophie"45 é desde logo marcante a oposi
ção entre "mundo intelectual" e "mundo físico", lembrança que não tem em 
vista salientar diferenças, mas expor a similaridade metodológica, assen
tada na noção de "fato", entre Física e Psicologia, introduzindo a trama real 
do artigo ou a associação entre os métodos "psicológico" e "histórico". 

Embora se esforçando para demonstrar a complementaridade entre 
um e outro procedimentos, Jouffroy, já em 1827, como a indicar o con
traste de sua postura frente à de Cousin, denuncia o eruditismo vão 4 6 e a 
maior dificuldade de o historiador fazer-se psicólogo: 

(...) de ces deux entreprises ["une psychologie bien faite et une histoi-
re complète de tous les systèmes"], l'histoire est celle qui demande, 
sans aucun doute, la réunion la plus difficile de qualités: car le psy-
chologue, à toute force, peut ignorer l'histoire de la philosophie; tan-
dis que I'histoire de la philosophie, telle qu'elle doit être faite, exige 
impérieusement dans 1'historien toutes les qualités et toutes les con-
naissances du psychologue47. 

O psicólogo recorrerá à história dos sistemas, reencontrando nela as 
mesmas leis do espírito que estuda diretamente pela observação dos fatos 
internos. Mas, ao passo que ele trabalha por indução e análise 4 8, o filóso
fo se lança no caminho inverso, desprovido, à mercê do acaso. Começan
do pelas "questões filosóficas", cuja índole as torna, se não insolúveis, 
demasiado complexas, os vários sistemas concedem menos à experiência, 
mais à imaginação 4 9, como se as conexões raciocinadas compensassem a 
ausência de fatos. 

A prescrição do "método psicológico" é a condição necessária para o 
completo mapeamento da consciência e o perfeito conhecimento do mun
do intelectual e moral. De posse desta carta, o filósofo / historiador da 
filosofia poderá então operar a concórdia entre os diversos sistemas - o 
que, por sinal, se fará naturalmente50. 

4 5 Cf. JOUFFROY, "De 1'histoire de la philosophie". In: id., Mélanges phüosophiques, 
p. 172-88. 

4 6 Cf. ibid., p. 185: "L'histoire des systèmes doit donc être écrite dans le sanctuaire de la 
conscience. Autrement elle ne serait pas une histoire, mais une nouvelle édition des 
systèmes; et cette nouvelle édition serait tout aussi utile que ces belles planches du Vo¬
yage d'Égypte, oü nos artistes ont supérieurement dessiné des milliers d'hiéroglyphes 
dont nous n'avons pas la clef'. 

4 7 Cf. ibid., p. 186. 
4 § Cf. ibid., p. 183. 
4 9 Cf. ibid., p. 173-6. Cf. id., Préf.-Reid, p. lxxxiv: "Le grand point est que 1'étude des phé-

nomènes soit faite pour elle-même (...) et qu'on ne la fasse pas retomber sous la servitude 
des questions; car là est la corruption de toute la science et la mort de la philosophie". 

50 Cf. JOUFFROY, "De 1'histoire de la philosophie", ed. cit , p. 181. 
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Jouffroy não emprega uma única vez aí o termo "ecletismo", ainda 
que a conseqüência do método resulte na conciliação5 1 filosófica. Na 
verdade, o "método histórico" é dispensável (ou ao menos secundário, na 
qualidade e na ordem) diante da preeminência, agravada pela circunstân
cia de não haver acordo possível entre os sistemas, do "método psicológi
co". Numa palavra, ao passo que a Psicologia é imprescindível para a 
Filosofia, antecedendo-a no estudo, para o psicólogo 5 2 a história da filo
sofia lhe é somente útil. O ecletismo não poderá chegar a bom termo se 
não o assistir o "método psicológico"; mas se o psicólogo fizer sua parte, 
os sistemas se conciliarão por si e as peças do quebra-cabeça encontrarão 
sozinhas seu perfeito encaixe. 

Espectadores de nós mesmos, desfrutamos do "espetáculo interior de 
nossa própria natureza"53, realidade necessariamente privilegiada, a única 
de observação direta54. A "ciência filosófica" ou "ciência do mundo inte
lectual e moral" resolve-se em "fatos de consciência" ou "fatos psicológi
cos", como a "ciência natural" em "fatos físicos"5 5. A "observação metó
dica e regular"56 de nossa própria natureza, a constatação dos "fatos 
psicológicos" que a constituem, levará às "leis da natureza moral e inte
lectual"57. Mas é precisamente tal observação o que tem faltado à Filoso
fia. Jouffroy retoma a palavra de ordem da filosofia moderna, discorrendo 
sobre o método: "On peut... à juste titre recommencer la philosophie, 

5 1 Cf. ibid., p. 179. Já em outro capítulo do mesmo volume, Jouffroy professa a fé comum 
da "escola" no método eclético, salientando a necessidade de um criterium de verdade 
com que julgar os diferentes sistemas, expondo os sinais de sua conformação à realida
de: "(...) voilà cc qui a produit 1'éciccüsme moderne, et tout son esprit, et tous les rcsul-
tats qui en émanent" (cf. JOUFFROY, "De 1'éclectisme en morale (1825)". In: id., 
Melanges phdosophiques, p. 278-9). Cf. a oposição "synerétisme aveugle" e "éclectis-
me éclairé" feita por: COUSIN, Du Vrai, Du Beau & Du Bien [abreviadamente: Du 
Vrai...]. Paris: Perrin, 1917; p. 11. 

5 2 Cf. JOUFFROY, "De 1'histoire de la philosophie", ed. cit., p. 181: "Mais si la psycholo¬
gie est indispensable à 1'hisíorien, 1'liistoire n'est-elle d'aucune utilité au psycholo-
gue?"; "L'histoire de la philosophie contient done, tout trouvés, les faits de 1'esprit 
humain, base de la science; la méthode historique les a done sous sa main comme la 
méthode psychologique; mais, pour les reconnaitre dans les systèmes, i l faut que 
1'histoire les ait observés dans la réalité; il faut done qu'il ait parcouru les voies de la 
psychologie. D'oü 1'on voit que la méthode historique implique et suppose la méthode 
psychologique, et que, sans elle, elie ne saurait rendre ce que la science demande avant 
tout, une statistique des phénomènes de la nature morale et intellectuelle". 

5 3 Cf. ibid., p. 173. 
5 4 Cf. JOUFFROY, "De l'histoire de la philosophie", ed. cit., p. 172. Cf. id., Préf.-Stewart, 

p. xvij. 
5 5 Cf. id., "De l'histoire de la philosophie", ed. cit., p. 173. 
5 6 Cf. ibid. 
5 7 Cf. ibid., p. 175. 
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comme une science qui jusqu'ici avait cherché mais n'avait point trouvé 
sa véritable méthode" 5 8. 

Exemplificando o poder de observação dos fatos internos, o proble
ma se torna determinar a metodologia que transforme capacidade em 
ciência 5 9. Esta reorientação dos estudos filosóficos conduzirá à elimina
ção dos conflitos, impotentes face à crueza dos fatos. Mas a diversidade 
de opiniões, já manifesta na origem, não se deve exatamente, como em 
princípio parece, a pontos de vista distintos sobre o mesmo fato, mas à 
denominação comum dada a fatos diversos. Deste erro primário decorre o 
próprio sentido (alterado) da investigação: das questões aos fatos, não 
deles a elas60. Comprova-se então a importância preliminar da Psicologia, 
porque é da observação dos fatos internos que se verifica a qualidade das 
questões propostas pelos diferentes sistemas filosóficos. 

Nas mais de duzentas páginas de seu "Prefácio" à tradução das obras 
de Reid, Jouffroy nomeia uma única vez o antigo mestre, criticando-o 
por, em companhia da filosofia alemã recente, não aceitar os limites 
impostos à razão humana61. Por outro lado, sem lhe atribuir maior desta
que ou considerá-la à parte (não volta a ela em nenhum outro momento 
do texto), faz uma referência à "história da filosofia" (meio auxiliar indi
cado pelos "escoceses" em favor da "observação interna"), "qui nous 
présente le tableau le plus complet de toutes les questions qui peuvent 
être élevées sur la nature de 1'homme, et dans ses nombreux systèmes une 
foule d'observations vraies, mêlées à une foule non moins grande d'hy-
pothèses et d'erreurs qui ont aussi leur utilité, pour peu qu'on veuille 
rechercher les causes qui les ont produites"62. Nada mais é dito sobre a 
história da filosofia63, como nenhuma alusão direta é feita ao ecletismo, 
ressurgido por obra de Cousin. As últimas páginas do "Prefácio" revelam 
uma apreciação da "escola", que, sem ser severa, não declara apoio ou 
simpatia, indicando, ao contrário, as bases de um rompimento informal, 
porém seguro64. 

5 8 Cf. ibid. Da mesma forma, Cousin: "L'histoire de la philosophic pourrait s'appeler 
I'histoire de la méthode philosophique; car la philosophie est ce que la méthode la fait 
être" [cf. COUSIN, Hisioire générale de la philosophie (1861), ed. cit., p. 65-61. Cf. 
JOUFFROY, Préf.-Reid, p. ccxvij-viij. 

59 Cf. JOUFFROY, Préf.-Stewart, p. xxxj. 

60 Cf. ibid., p. lxx-lxxj. 
61 Cf. n.4. 
62 Cf. JOUFFROY, Préf.-Reid, p. xxix-x. 
6 3 Cf. ibid., p. xc; clxxxvij, para um emprego circunstancial da expressão "história da 

Filosofia". 
6 4 Cf. ibid., p. eexiv-ix. 
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De outra parte, os "escoceses" teriam circunscrito o estudo do espiri
to humano à sua porção fenoménica, "la seule partie observable et par 
conséquent connaissable de la réalité spirituelle"65, tornando-se legítimos 
precursores de Kant 6 6. A esfera de observação constituída pelos fatos de 
consciência é acompanhada do pressuposto que a Psicologia seja a Física 
dos fenômenos internos: "Tout ce que nous espérons et tout ce que nous 
prétendons, c'est qu'on fasse désormais en philosophie comme on fait 
dans les sciences physiques" 6 7 . Um compromisso, que, segundo Jouf
froy, terá em Hume seu principal estímulo 6 8. 

O futuro contraste da psicologia experimental na França em face do 
espiritualismo já é um requisito do método preconizado pelos escoceses 
um século antes, a saber, "la necessité de faire rentrer la science de 
l'esprit dans le cercle des questions de faits, et d'en bannir complétement 
les questions métaphysiques" 6 9. Ao passo que o domínio de umas conduz 
a "resultados positivos", o de outras leva somente a "hipóteses mais ou 
menos verossímeis" 7 0. 

Contrariamente à filosofia escocesa, em particular a de Stewart71, 
Jouffroy propõe um conhecimento ontológico ou do que supera os limites 
do visível, fenoménico, observável 7 2. Em primeiro lugar, a "observação", 
que se restringe ao imediato, não é "a única fonte de nossos conhecimen
tos"73, certeza manifesta na própria experiência, cuja incompletude "for
ça" a razão a "elevar-se" a "realidades ontológicas" que lhe permitem 
preencher a "lacuna" do dado empírico 7 4. Estas "realidades", "idéias", 
"noções", "dados" ou "elementos a priori" são "verdades" "concebidas 
pela razão" 7 5 . Todavia, diferentemente do inatismo, elas não são verdades 
preexistentes no intelecto, anteriores "aux jugements particuliers qui les 

65 Cf. ibid.. p. xxj. 
6 6 Acerca da proximidade entre Kant e os escoceses, cf.: ibid., p. xcvij-viij; cxxvj; cxxxv; 

cxl-ij; cxlv; cl; cliij; clvj-ix; clxj; clxiv-xx. 
0 7 Cf. ibid., p. Ixxxiij. Cf. ibid., p. lxxxiv: "Ce qti'on fait en physique c'est précisément 

tout ce que nous désirons qu'on fasse en philosophie". 
6 8 Cf. ibid., p. xxxvj; xxxviij-ix; cxxvij-viij; cxxx-j, para as relações entre Reid e Stewart, 

de um lado, e Hume de outro, segundo Jouffroy. 
6 9 Cf. ibid.,p. Ixxxvij. 
7 0 Cf. ibid., p. lxxxviij. 
7 1 Cf. ibid., p. Ixxxvij. 
7 2 Cf. ibid., p. xciij. 
7 3 Cf. ibid., p. xcvj. 
7 4 Cf. ibid., p. xcvij. 
7 5 Cf. ibid., p. cj. Cf. COUSIN, Du Vrai..., p. 14: "(...) l'esprit de l'homme est en posses

sion de principes que la sensation précède mais n'explique point, et qui nous sont 
directement suggérés par la puissance propre de la raison. Nous suivrons Kant jusque-
-là, mais pas au-delà"; p. 32-3. 
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impliquent"7 6. Trata-se de noções obtidas por ocasião da experiencia. 
Mas a posse destes conceitos a priori de forma nenhuma representa ainda 
a própria Ontologia77, cuja existencia depende de uma indução a partir 
dos dados observados, "autorisée et gouvernée par les données de la rai-
son puré" 7 8 . Ao contrario do idealismo crítico, pois, os mesmos dados a 
priori, que, "fecundados"79 pela experiencia, permitem o conhecimento 
fenoménico, eles próprios autorizam e governam o movimento indutivo 
de constituição da Ontologia. Todas as "noções" ontológicas até hoje 
descobertas resultam deste itinerário. As verdades a priori, "essentielle-
ment stériles" 8 0 em si mesmas, fertilizadas pelo visível compõem a ciên
cia do invisível. Os dados a priori tornam possível a Psicologia, que, 
elaborada, descobertas as leis do mundo fenoménico, permite àquelas 
noções, através destas leis, induzir a ciência do mundo invisível. Neste 
roteiro científico não há lugar para a história da filosofia, relegada a uma 
espécie de glossário, cuja única utilidade será a de eventualmente expor a 
coincidência entre revelação e descoberta. 

A maneira pela qual Cousin e Jouffroy focalizam a filosofia, a psico
logia, a história da filosofia, a escola escocesa e o pensamento de Kant 
decorre do quadro histórico no qual se situa o ecletismo espiritualista. É 
assim que a Crítica da razão pura, em tal contexto, é vista como etapa 
preliminar obrigatória de um itinerário maior81, que conduz da psicologia 

7 6 Cf. JOUFFROY, Préf.-Reid, p. cxlvj. Cf. ibid., p. cxlv: "Au fond, rien n'existe primiti-
vement en nous que cette nécessité de notre constitution qui, le cas arrivant, nous obli
ge de croire à certains choses et à certains rapports invisibles à Vobservation; mais cette 
nécessité y équivaut à Pexistence même des vérités premieres formulées, puisqu'elle 
produit les mêmes effets et que nous ne pouvons réfléchir à ce qu'elle nous force de 
croire sans voir apparaTtre ces vérités; elles contient virtuellement ces vérités, et, quand 
elles apparaissent, elles ne font que la traduire et la formuler". 

7 7 Cf. ibid., p. civ-vj. 
7 8 Cf. ibid., p. evij. 
7 9 Cf. ibid., p. cviij. 
8 0 Cf. ibid., p. cviij. Cf. id., Préf.-Stewart, p. xcvj: "Sans cette révélation primitive, la 

nature ne serait pour nous qu'une énigme inintelligible, et les données de 1'observation, 
que des notions stériles". 

8 1 Cf. COUSIN, Pb.Kant. O curso, ministrado em 1820, compõe-se de oito lições, assim 
divididas: "Premiere leçon": "Introduction genéraie"; "Deuxième leçon": "Les deux 
prefaces"; "Troisième leçon": "L'introduction"; "Quatrième leçon": "Esthétique trans-
cendentale"; "Cinquième leçon": "Logique transcendentale" (trata-se aí somente da 
"Analítica transcendental"); "Sixième leçon": "Logique transcendentale" (trata-se ago
ra da "Dialética transcendental"); "Septième leçon": "Métaphysique"; "Huitième 
leçon": "Résumé". O chamado "resumo" final não apresenta um apanhado sintético das 
lições anteriores, mas uma crítica eclético-espiritualista a cada um dos pontos aborda
dos anteriormente. Se é verdade que em vários momentos das lições de seu curso sobre 
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à ontologia82, sorte de coroamento das investigações psicológicas já efe-

Kant há uma introdução em boa parte fiel da primeira Crítica, as conclusões a que che
ga Cousin estão todas indisfarçavelmente comprometidas pela ótica eclética. Embora 
afirmando que "le plus qu'il me sera possible, jc laisserai Kant s'expliquer lui-même" 
(ibid., p. 24), percebe-se ao longo da obra o quanto esta possibilidade fora desde logo 
prejudicada, sobretudo (e para recordar um dos pontos mais polêmicos da Crítica, des
de sua primeira edição) no tocante às considerações sobre o sentido interno e sua forma 
pura, o tempo. Pois, segundo Cousin, Kant, neste caso "le disciple et 1'émulle de Con-
dillac" (ibid., p. 84), teria considerado a consciência como "faisant paríie de la sensibi-
lité" (ibid., 80). Embora realce a importância de ambos os "Prefácios" e também da 
"Introdução" (mas, como era então de praxe, considerando como base do curso somen
te a edição de 1787), para Cousin o método crítico é sempre "la méthode psychologi-
que qui consiste à debuter par l'homme, par le sujet qui connatt, par 1'étude de la facul¬
té de connaítre, de ses lois, de leur portée et de leurs limites" (ibid., p. 69). Soarão 
estranhas, assim, as palavras de Mariano Campo, sustentando que "le lezioni dei 
COUSIN sulla filosofia di Kant, dal 1820, (...) non ostante la patina ecletlica mostrano 
un intendimento e un giudizio critico sulla Ragion pura che possono ancora stimolare" 
[CAMPO, M . "Kant". In: MATHIEU, V. (ed.) Question! di storiografia fdosofica. Dalle 
origini all'Ottocento. Brescia: La Scuola, 1974; p. 16j. Cousin, neste mesmo curso, não 
hesita em proclamar-se "(. . . ) le premier qui dans une chaire publique en France ait 
essayé d'exposer la philosophie de Kant (COUSIN, PhKant, p. 21), mérito que não lhe 
poderá ser contestado, embora uma primeira exposição fiel do pensamento kantiano 
devesse ainda aguardar por mais de setenta anos pelas lições de Émilc Boutroux {La 
philosophie de Kant. Cours de M. Emile Boutroux professe à la Sorbonne en 1896¬
-1897. Paris: J. Vrin, 1926), que, elas sim, podem ainda estimular. 

8 2 Se a Crítica é tida assim por Jouffroy e Cousin, que lhe assinalam os limites de sua 
contribuição, Wilhelm Wundt, conforme o mesmo pano de fundo geral, psicologizante, 
indicará, em contrapartida, uma outra esfera ao criticismo kantiano, encerrando-o no 
campo próprio da Erkenntnistheorie - que, afinal, a Psicologia, não mais espiritualista, 
é agora psicofísica; cf. WUNDT, W. "Mission de la philosophie dans le temps present". 
In: Revue philosophique de la France et de Vétranger; 1876, Année 1, 1 (p. 113-24), 
p. 117-9: 

En démontrant que 1'espace et le temps sont les conditions subjectives de notre 
intuition, Kant n'a pas determine d'ou vient le contenu, ou, selon sa propre ex
pression, la matière de la sensation. Kant a montré que 1'espace et le temps ne 
sont que des formes de notre intuition venant de nous, et i l n'a pas examine 
comment elles naissent en nous. Le problème relatif à la théorie de la connais-
sance, que soulève 1'intuition, Kant l'a résolu; mais i l n'en est pas ainsi du 
problème psychologique, également contenu dans 1'intuition. (...) II en est de 
même de la connaissance par les concepts. Kant a montré que partout nous 
mettons nos concepts dans les choses. Mais i l n'a pas répondu à la question: si 
les concepts fondamentaux de 1'intelligence, les idées de cause, de substance, 
de qualité, de quantité, etc., sont innées ou si elles sont produites psychologi-
quemenL Peut-être les a-t-il regardées comme innées. (...) L'expérience psy
chologique émettra peut-être l'opinion que nous portons toutes ces idées géné-
rales en nous en quelque façon virtuellement, c'est-à-dire en tant que nous 
sommes des étres pensants, mais qu'elles ont besoin de se développer de nou-
veau en nous psychologiquement, absolumcnt comme les perceptions du temps 
et de 1'espace. (...) La découverte de Kant consiste done purement en une théo
rie de la connaissance. II n'a pas touché aux questions psychologiques qui s'y 
rattachent. 
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tuadas por Reid ou Stewart83. Como observa Gaetano Durante: 

(...) la dottrina kantiana si prestava ad interpretazioni diverse, in senso 
realistico, o in senso idealistico; e Fequivoco in cui piü facilmente si 
poteva cadere era di fraintendere i l vero significato dei modo nuovo in 
cui Kant aveva posto i l problema delia conoscenza. Poteva sembrare, 
infatti, che si trattasse dei problema psicológico delForigine delle 
nostre conoscenze, cosi come era stato posto dai due indirizzi opposti 
dei razionalismo e delFempirismo (...).8 4 

* 

O texto em que Jouffroy parece mais positivamente estender-se a 
respeito da história da filosofia (ainda que pouco) é o "De la philosophie 
et du sens commun"83, publicado na Revue européenne, em 182486. Arti
go de fato engenhoso, porquanto defende o ponto de vista eclético, sem 
nunca mencionar o nome do sistema ou designações cognatas, mas, a 
partir da escola escocesa (referência óbvia que igualmente dispensava 
citação), faz o elogio do "senso comum". Esta prudência, com efeito, 
tinha sua razão de ser. No "Prefácio" à segunda edição dos Fragments, 
entre as réplicas às criticas formuladas pelas escolas "sensualista" e "teo
lógica", Cousin defenderá outra vez a mesma proposta87, reduzida pelos 
adversários a uma miscelânea sincrética8 8. Da mesma forma, em 1829, no 
"Prefácio" à tradução do Grundriss de Wilhelm Gottlieb Tennemann, ele 
antecipa o referencial de compreensão do sistema, já configurado pela 
mera evocação do nome: "L'éclectisme! Je n'ignore pas que ce nom seul 
soulève toutes les doctrines exclusives. (...) Proposez donc aux partis... de 

8 3 Esta leitura, como se sabe, é algo próxima das congêneres alemãs de Jakob Friedrich 
Fries, Friedrich Eduard Beneke e Jürgen Bona-Meyer. Beneke, por sinal, em seu Kant 
und die philosophische Aufgabe unserer Zeit (Eine Jubeldenschrift auf die Kritik der 
reinen Vernunft. Berlin: Emst Siegfried Mittler, 1832), cuja primeira edição coincide 
com a época de máximo esplendor da escola eclética, cita não somente Cousin - "der 
Chorführer der neuen philosophischen Schule in Frankreich" - , mas também Damiron 
- "der Geschichtschreiber der französischen Philosophie des I9ten Jahrhundertes" 
(ibid., p. 91-2; cf. também: ibid., p. 8, para uma outra referência a Cousin) - e o próprio 
Jouffroy - "Cousin's geistreichster Schüler" (ibid. p. 101). 

DURANTE, G. Gli epigoni di Kant. Firenze: G. C. Sansoni, 1943; p. V I I . Cf. AZOUVI, 
Fr. / BOUREL, D. De Königsberg à Paris. Laréception de Kant en France (1788-1804). 
Paris: J. Vrin, 1991, cujas indicações e referências confirmam a avaliação de Durante. 

g5 Cf. JOUFFROY, "De la philosophie et du sens commun". In: DOUAILLER, PhÉcrOp, 
p. 60-75. 

S6 Cf. ibid., p. 60, n . l . 
8 7 Cf. COUSIN, FragPh, p. 117-22. 
8 8 Acerca do "sincretismo" da escola eclética e do de seus sucessores, cf.: GUÉROULT, 

M. Histoire de 1'hisíoire de la philosophie. Paris: Aubier, 1988; 1/3; p. 738-9. 
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déposer leurs pretentions tyranniques dans le service de la commune 
patrie? Tous les partis vous accuseront d'etre un mauvais citoyen."89 "S'il 
["le mot d'éclectisme"j effarouche - concede provisoriamente Cousin - , je 
le retire bien volontiers pourvu qu'on me cède la chose. Ce mot pouitant, 
exact en lui-même... me paraít tout aussi bon qu'une étiquette peut Fêtre, 
et je ne vois aucune raison pour 1'abandonner".. . 9 0 

Pela mesma época, em dois outros textos publicados originalmente 
no Globe, em 182591, mas redigidos em 182392 e 182493, Jouffroy procede 
do mesmo modo. 

Através de um estudo retórico-psicológico que em nada lembra o 
analista da obra de Reid, Jouffroy, em "Comment les dogmes finissent", 
artigo de forte aparência militante, compõe um quadro especialmente 
sintético de uma história da filosofia tão recente quanto geral, sem 
nomear autor ou obra, em meio a considerações cujo pano de fundo é 
sempre o movimento do "povo" em direção à verdade. Pode-se facilmen
te reconhecer no esquema em uso a inspiração hegeliana. Em 1823, com 
efeito, Cousin já tivera mais de um contato com a obra de Hegel, assim 
como com o próprio 9 4. Se é plausível a relação, ela será, porém, indireta, 
não só pela intermediação de Cousin, mas em razão da grade de leitura da 
história da filosofia proposta por ele. O artigo de Jouffroy, com efeito, 
mostra claramente sua estrutura e origem "local", percorrendo os quatro 
momentos do sensualismo, do idealismo, do ceticismo e do misticismo95. 

Mas, um pouco mais adiante, neste mesmo texto, Jouffroy faz o elo
gio da história da filosofia, prescrevendo-lhe um lugar de destaque, sem, 
contudo, deixar de novamente lembrar que ela não é de modo nenhum 
necessária: 

8 9 COUSIN, Préf.-Tennemann, p. xii j . 
9 0 Ibid., p. xvj-xvij. 
9 1 Cf. DOUAILLER, PhÉcrOp, p. 133. 
9 2 Cf. JOUFFROY, "Comment les dogmes finissent". In: DOUAILLER, PhÉcrOp, p. 198-211. 
9 3 Cf. id., "De la Sorbonne et des philosophes". In: DOUAILLER, PhÉcrOp, p. 186-97 

(para a datação, cf. ibid., p. 197). 
9 4 Por interferência de quem, como se sabe, seria solto no ano seguinte de uma prisão em 

Beriin, após seis meses de cárcere. 
9 5 Esta divisão quadripartite da história da filosofia por Cousin faz parte de um procedi

mento classificatório não somente usual, como, em particular, muito difundido, à épo
ca, no campo da historiografia da filosofia. Além dos três momentos da dialética hege
liana, há, por exemplo, os três estados de Comte e a classificação kantiana da história 
da razão em dogmatismo, ceticismo e criticismo. O esquema cousiniano, porém, seria 
formalmente divulgado só a partir de seu Cours de Vhistoire de la philosophie de 1829, 
seis anos após a redação de "Comment les dogmes finissent" de Jouffroy. Neste caso, 
ou se trata de uma coincidência e de uma antecipação ou (hipótese mais provável) de 
uma utilização ainda oficiosa e não declarada daquele futuro esquema. 
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Bien done que l'observation puisse à la rigueur se passer de 1'histoire 
dans 1'investigation des faits et des lois de la nature humaine, 
1'histoire cependant peut fournir de telles indications, abréger tene
ment le travail, et presenter un commentaire si instructif et une con
firmation si éclatante des vérités données par l'observation, qu'il serait 
tout-à-fait absurde dans les intérêts de la science de rejeter ses services 
et de s'enfermer exclusivement dans le point de vue psychologique. 

A primeira vista, surpreende que a história da filosofia, fornecendo 
"indicações" e apresentando "comentários" - tarefa que, talvez pouco 
nobre, com certeza ela pode cumprir - possa também "confirmar" as 
verdades obtidas pela "observação" e pela "investigação". Por meio de 
uma leitura sempre estranha ao ecletismo, mas nem por isto anacrônica, 
aceitaríamos mais facilmente o oposto, com a ciência provando e even
tualmente comprovando uma hipótese em si mesma pré-cientíiica 9 6. 
Todavia, vale recordar que para a escola eclética as induções da psicolo
gia devem sempre ser confirmadas pelas deduções do filósofo metafísico, 
pelas categorias que ele descobre por meio da generalização empírica: 

On voit done que e'est en portant le flambeau de la psychologie dans 
les monumens de la philosophie, pour recueillir à sa lumière les nom-
breuses observations qu'ils contiennent, et en portant dans la psycho
logie les indications de 1'histoire, pour en diriger, pour en abréger, 
pour en féconder les recherches, qu'on arrivera le plus promptement et 
le plus sürement possible à ce premier grand desideratum de la philo
sophie, une statistique complète des phenomènes de la nature morale 
et intellectuelle, d'oü doivent sortir, par induction, la connaissance des 
lois qui la gouvement et par déduction, la solution scientifique de tou-
tes les importantes questions qui s'y rapportent.97 

É assim que estas declarações de Jouffroy em favor da história da 
filosofia podem ser comparadas às de Cousin em prol da psicologia. 
Segundo Cousin, "oü en serions-nous... si... on n'arrivait pas à une par-
tie du système, savoir la psychologie, dont la lumière se réfléchit sur tou-

9 6 A imbricação polêmica entre ciência e filosofia (particularmente no âmbito dos estudos 
psicológicos), sempre mais aguda a partir do século XVI I I , estende-se por todo o Oito
centos, desembocando em pleno século XX. Se, por exemplo, um Cabanis afirmava 
que não seriam mais os filósofos a dirimir questões "exclusivamente" pertencentes à 
fisiologia e à medicina, Didier Parodi, em seu ensaio classificatório das doutrinas, 
publicado em 1919, podia, em contrapartida, justamente louvar a posição da nova psi
cologia francesa (tendo como patrono Théodule Ribot), equidistante, quer da psicofi-
siologia alemã, quer do espiritualismo metafísico da escola de Cousin; cf. MORAVIA, // 
pensiero degli idéologues, p. 190-1; PARODI, D. La philosophie contemporaine en 
France. Essai de classification des doctrines. Paris: Alcan, 1919; p. 78 e seguintes. 

9 7 JOUFFROY, "De 1'histoire de la philosophie", ed. c i t , p. 234-5. 
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tes les autres parties et dont la vérité devient pour nous la mesure de la 
vérité du système entier?"98 Da mesma forma, "(...) c'est la psychologie 
qui, en nous éclairant sur la nature de la raison, nous conduit elle-même à 
Tontologie"99. 

Morto Jouffroy aos quarenta e seis anos, em seu funeral seriam pro
nunciados discursos pelo diretor da Academia de Ciências Morais e Polí
ticas, pelo ministro da Instrução Pública (em nome do Conselho Real da 
Universidade) e por Cousin (em nome da seção de filosofia daquela 
mesma academia)100, nesta exata ordem. Para além do ritual de uma ceri
mônia naturalmente grave (que demonstra, porém, o alto prestígio de que 
gozava o falecido), a oração fúnebre de Cousin constitui um singular 
testemunho da divergência de ponto de vista entre ele e Jouffroy. Prati
cando exemplarmente o "verdadeiro método filosófico", o método da 
observação interna que justamente distingue sua originalidade, Jouffroy, 
segundo Cousin, "oubliant un peu trop les puissants instincts et le dogma-
tisme immortel de Tesprit humain", permaneceu sobre o "firme terreno da 
psicologia", Talvez por simples homenagem indireta (mas que pode valer 
como observação ao mesmo tempo autocrítica e de algum modo premoni
tória), Cousin, dignificando a ciência à qual se dedicara Jouffroy, transfere 
ao psicólogo o empenho de "jeter avec sécurité les fondements d'une 
science qui ne craint point les vicissitudes du temps et des systèmes" 1 0 1. 

De qualquer modo e malgrado eles, podemos sempre dizer que 
ambos se igualaram em limitar-se cada um a uma das duas etapas provi
sórias do trajeto (que mesmo reunidas não dão o inteiro percurso): Jouf
froy à Psicologia, Cousin à história da filosofia. Retomando a imagem 
empregue por Descartes nos Príncipes de philosophie, Jouffroy põe a 
Psicologia no lugar da Física, ou, da mesma forma, os fatos internos no 
posto dos externos: "La philosophie tout entière (...) est un seul arbre 

9 8 COUSIN, FrPh, p. 82. 
99 Ibid., p. 88. 
™ Journal des Savants. Mars 1842. Paris, de l'lmprimerie Royale, MDCCCXLII; p. 185. 
101 Id., p. 187: 

Nul nc posséda, nul surtout ne pratiqua mieux la vraie méthode philosophique, 
la méthode d'observation appliquée à 1'âme humainc. (...) Cétai t la, parmi 
nous, le véritabíe role, Ie rôle original, grand et bienfaisant de M. Jouffroy. 
Peut-être sa circonspection était-elle portée un peu loin, comme la confiance 
de quelques autres peut paraítre téméraire. De peur de s'cgarer sur les pas 
mêmes du génie, dans la haute métaphysique, oubliant un peu trop les 
puissants instincts et le dogmatisme immortel de 1'esprit humain, M . Jouffroy 
se plaisait à demeurer sur le ferme terrain de la psychologie, dans ccs regions 
lumineuses et sereines que 1'observation éclaire toujours, et oú la sagesse peut 
jeter avec sécurité les fondements d'une science qui ne craint point les 
vicissitudes du temps et des systèmes. 
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dont la psychologie est le trone... Que de fois (...) j 'en avais vu sortir 
cornme d'elles-mêmes des inductions lumineuses sur les différents 
problèmes métaphysiques!" 1 0 2 Por outro lado, já em 1816, recém-
-laureado, numa das tantas cartas ao amigo e companheiro Damiron, 
Jouffroy assinalava com firmeza o próprio itinerário, aquele mesmo que 
seria depois recordado no discurso fúnebre de Cousin, e que, responden
do ainda pelo nome de Filosofia, poderia talvez ter sido melhor explorado 
se liberto das amarras acadêmico-políticas do momento: 

(...) on ne sait de philosophie que ce qu'on en fait par soi-même; c'est 
que tous les livres de philosophie ne vous donnent que de fausses 
lumières; c'est qu'il en est de même de tous les programmes du mon
de. Aussi n'ai-je pas ouvert un livre de toute 1'année, excepté les pre¬
miers jours; j ' a i marché tout seul, ayant sous les yeux mon esprit, 
objet d'observation, et faisant une leçon à mesure que je faisais une 
découverte. 1 0 3 

Sob a perspectiva da continuidade histórica, Jouffroy e Cousin 
representarão as futuras vertentes da "nouvelle psychologie" e da história 
objetiva da filosofia1 0 4, de Théodule Ribot e Émile Boutroux. Não que de 
algum modo lhes antecipem conteúdo ou método, mas sim à medida que 
diferenças e procedimentos próprios em cada um deles refletem o quadro 
doutrinal em crise, cuja unidade, aparente, será mantida à custa de forma
lidades e protocolos ou à força de uma legalidade institucional que lhe 
confere poder. 

RÉSUMÉ 

II s'agit d'analyser les différences entre Cousin e Jouffroy à propôs du rôle de 
1'histoire de la philosophie et aussi bien de la psychologie dans la sphère de 
1'éclectisme spiritualiste, dont 1'hégémonie était contestée au sein même de 1'école. 

102 JOUFFROY, Nouveaux Melanges philosophiques apud OLLE-LAPRUNE, op. eit., p. 60. 
'O3 Id., "Lettre ä Damiron, du 19 novembre 1816". In: Correspondance de Theodore 

Jouffroy publiee avec une etude sur Jouffroy par Adolphe Lair. Paris: Didier, 1901; 
p. 60-1, n.2. 

'04 Cf. GUEROULT, op. c i t , p. 752. 



PERCEPÇÃO E LINGUAGEM: 
A INVULGAR PERSPECTIVA DE WHITEHEAD 

Maria Teresa Teixeira 
Doutoranda da FLUL 

O entendimento da percepção na filosofia de Whitehead 

A análise de Whitehead sobre a percepção e a referência simbólica 
pode ser encontrada sobretudo em Process and Reality e em Symbolism. 
A teoria geral da experiência, por seu turno, é inerente a toda a sua obra 
filosófica. O estudo da linguagem assim como a tão característica inven
ção linguística whiteheadiana são absolutamente necessários a toda a sua 
construção filosófica e encontram-se, por isso, disseminados por toda a 
sua obra, mas com maior relevância nas obras já citadas e também em 
Modes ofThought. 

A percepção whiteheadiana consagra um novo sujeito perceptivo 
que emerge do mundo, incorporando-o e apropriando-se dele, transfor
mando-se assim num sobresujeito. O sujeito que percebe não é separado 
do objecto que é percebido, não sendo a percepção um acidente, atribuí
vel ao sujeito, que, de algum modo, reflecte o mundo real que o envolve. 
Ao invés das filosofias substancialistas, é da realidade enquanto teia ines
gotável de relações que emergem todas as entidades actuais; essas entida
des actuais são a própria experiência e bastam-se a si próprias. São auto-
-produtivas e capazes de preensão, que é o modo de as entidades actuais 
se objectivarem umas nas outras, abarcando e apropriando-se em si pró
prias de certos componentes da realidade, que são aliás as próprias enti
dades actuais. São elas os sujeitos e também os objectos da percepção. 
Assim, na filosofia de Whitehead não se separa a experiência do ser; o ser 
só é enquanto experimenta, enquanto brota e perece nessa mesma expe
riência de onde emerge o próprio ser. Por isso, a percepção é sempre algo 
de novo que emerge da própria realidade de relações. A percepção como 
imagem ou reprodução da realidade que acontece no teatro mental do 
sujeito é absolutamente estranha à concepção whiteheadiana. As entida-

Philosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 189-204 
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des actuais surgem da sua própria transformação da realidade dada, que 
devêm. Essa transformação do que é dado é o avanço criador, pedra basi
lar de todo o pensamento de Whitehead. 

Os dois modos da percepção referidos por Whitehead, eficácia cau
sai e imediação presentanea, abarcam diversas espécies de dados, muitos 
dos quais não são considerados dentro de uma avaliação filosófica clássi
ca e usual da percepção. A análise filosófica mais comum da percepção 
baseia-se nos dados dos sentidos, que são a nossa maneira de etiquetar a 
relação daquilo a que chamamos as nossas sensações com o mundo exte
rior. A doutrina de Whitehead, por outro lado, preconiza que a experiên
cia directa é normalmente ignorada. Consequentemente, a nossa percep
ção omite parcialmente aquilo que experimentamos. "Os filósofos 
desdenharam da informação sobre o universo obtida através das sensa
ções viscerais e concentraram-se nas sensações visuais. 

O que normalmente designamos por percepções visuais é o resultado 
dos estádios tardios da concrescência da ocasião perceptiva."1 A percepção 
visual implica escolha e o esquecimento de muitas experiências que apare
cem com o nosso sentir primitivo do mundo. A percepção sensitiva é carac
terística dos animais superiores e é um resultado bem sucedido da abstrac
ção que resulta da capacidade de selecção.2 A explicação whiteheadiana da 
percepção visual aproxima-se da afirmação de Bergson de que a percepção 
resulta da eliminação. A percepção esconde uma parte do mundo existente; 
esconde o que é irrelevante para os nossos empreendimentos mundanos. 
De certa maneira, o mundo é mais vasto que a nossa percepção. Percepção 
implica selecção de acordo com os propósitos da nossa acção; "há na maté
ria alguma coisa mais, mas não alguma coisa de diferente, daquilo que é 
dado actualmente."3 A percepção bergsoniana remete para a distinção bem 
definida dos elementos do mundo que percebemos. 

Uma teoria da experiência 

Tradicionalmente experiência significa consciência, normalmente 
consciência humana. A percepção identifica-se com o pensamento ou 

1 "Philosophers have disdained the information about the universe obtained through their 
visceral feelings, and have concentrated on visual feelings. 
What we ordinarily term our visual perceptions are the result of the later stages in the 
concrescence of the percipient occasion.", Process and Reality, Corrected Edition, 
Edited by David Ray Griffin and Donald W. Sherburne, The Free Press, New York, 
p. 121 [184]. 

2 Cf. Modes of Thought, The Free Press, New York, p. 72-74. 
3«... il y a dans la matiere quelque chose en plus, mats non pas quelqtte chose de 

different, de ce qui est actuellement donne.», Matiere et memo'tre, P.U.F., p. 74/218. 
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com a percepção sensitiva. Whitehead rejeita ambas as concepções da 
percepção. Rejeita o dualismo e o sensacionismo. A percepção não é nem 
pensamento nem os dados da percepção sensitiva. O pensamento faz par
te da experiência humana, é até uma parte importante e própria da nossa 
experiência, mas não é a totalidade dessa experiência; poderíamos quase 
dizer que, no nosso viver, o pensamento aparece e desaparece. Por outro 
lado, os dados dos sentidos bem definidos não são os elementos funda
mentais da nossa percepção. Whitehead diz que "estes dados distintos são 
os elementos que mais variam nas nossas vidas ... ao longo do dia a nossa 
experiência varia consoante o modo como alimenta os dados dos senti
dos. Sentimo-nos completamente acordados, dormitamos, entressonha-
mos, dormimos. Não há nada de primordial na clareza com que alimen
tamos os dados dos sentidos. Também ao longo das nossas vidas, temos a 
nossa origem no ventre materno, no berço, e gradualmente adquirimos a 
arte de relacionar a nossa experiência fundamental com a clareza dos 
dados dos sentidos acabados de adquirir."4 Desta maneira a nossa expe
riência não resulta da síntese de percepções claras e distintas. Começa na 
imprecisão, não com os dados definidos. "Na verdade as nossas percep
ções sensitivas são modos da experiência extraordinariamente vagos e 
confusos."5 A nossa reportação é a totalidade imprecisa. A precisão e a 
clareza aparecem depois. Há uma certa "solidariedade da experiência" 
que abarca todas as totalidades implicadas numa determinada experiên
cia.6 Os pormenores são "interpretativos, não são originadores. O que é 
original é a totalidade imprecisa."7 A clareza resulta da abstracção, que é 
um processo subsequente. 

Também aqui Whitehead e Bergson estão próximos. Em Bergson a 
descrição do modo como as ideias gerais surgem aproxima-se da expe
riência primária de Whitehead. Começa também na imprecisão e evolui 
partindo de uma forma primordial de abstracção para uma generalização 
completa e elaborada. A generalização é considerada como uma ferra
menta, como uma qualquer ferramenta pertencente ao homo fabe r, que se 
destina à acção. Todos os organismos procuram aquilo que lhes é útil 

4 " . . . these distinct sensa are the most variable elements in our lives...in the course of a 
day our experience varies with respect to its entertainment of sensa. We are wide-awake, 
we doze, we meditate, we sleep. There is nothing basic in the clarity of our 
entertainment of sensa. Also in the course of our lives, we start in the womb, in the 
cradle, and we gradually acquire the art of correlating our fundamental experience to the 
clarity of newly-acquired sensa.", Modes of Thought, p. 112. 

5 "The truth is that our sense perceptions are extraordinarily vague and confused modes of 
experience.", Ibid., p. 153. 

6 Process and Reality, p. 190, [288]. 
7 "They are interpretive and not originative. What is original is the vague totality." Modes 

of Thought, p. 109. 
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para poderem sobreviver. É por isso que a percepção não começa pela 
precisão ou pela individualidade; começa pela confusão. As primeiras 
semelhanças aparecem a seguir. Esta primeira percepção das semelhanças 
é considerada como algo que o organismo experimenta de um modo pri
mordial, mas nunca como um produto do intelecto. É um primeiro género 
de generalização. Há uma segunda espécie de generalização, que partici
pa na memória e na inteligência; é o que normalmente designamos por 
ideia geral. Na filosofia de Bergson, a clareza resulta da abstracção, que 
também se revela um processo tardio. 

Os dois modos da percepção 

Whitehead descobre duas maneiras de perceber. A percepção sensi
tiva não é o único modo de perceber. Para além da percepção sensitiva 
bruta, a experiência tem um conteúdo mais vasto. A percepção sensitiva é 
um modo secundário da percepção que deriva da experiência primária. 
Whitehead chama ao modo primeiro da percepção "eficácia causal" e ao 
modo secundário "imediação presentanea". A eficácia causal é o modo 
primitivo da percepção. Não implica consciência e abarca todos os seres: 
"a filosofia do organismo atribui a "qualidade do sentir" a todo o mundo 
actual."8 A eficácia causal é um contacto directo com a realidade, uma 
emoção original, que é a fundação da experiência. E algo de primitivo. 
"A percepção do que é conforme às realidades do meio ambiente é o ele
mento primitivo da nossa experiência externa. Adaptamo-nos em con
formidade com os nossos órgãos corporais e com o mundo vago que se 
situa para além deles. A nossa percepção primitiva é de uma "conformi
dade" vaga e de uma ainda mais vaga relação entre o "si mesmo" e o 
"outro" num fundo indiscriminado."9 Neste caso "ser conforme" quer 
dizer "sentir original". O meio ambiente circundante é dado e apreendido 
directamente. "O fundamento da experiência é da ordem das emoções. 
Em termos mais gerais, o facto fundamental é o aparecimento de um tom 
afectivo com origem nas coisas cuja relevância é dada."10 O carácter pri-

8 "But the philosophy of organism attributes 'feeling' throughout the actual world." 
Process and Reality,?. 177, [268]. 

9 "The perception of conformation to realities in the environment is the primitive element 
in our external experience. We conform to our bodily organs and to the vague world 
which lies beyond them. Our primitive perception is that of 'conformation' vaguely, and 
of the yet vaguer relata 'oneself and 'another' in the undiscriminated background." 
Symbolism, Its Meaning and Effect, Fordham University Press, New York, p. 43. 

1 0 "The basis of experience is emotional. Stated more generally, the basic fact is the rise 
of an affective tone originating from things whose relevance is given." Adventures of 
Ideas, The Free Press, New York, p. 176. 
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mitivo da eficácia causai não implica a consciência. E a segunda espécie 
da percepção, a que Whitehead chama imediação presentanea, que traz a 
consciência. A eficácia causai precede a percepção bem definida. White
head rejeita a perspectiva tradicional de que a percepção sensitiva é pri
mordial. "A filosofia do organismo não admite aquela verdade, e por isso 
rejeita a pedra-de-toque que é a arma neolítica da filosofia "crítica". Não 
devemos esquecer que a clareza da consciência não faz prova do carácter 
primitivo do processo genético; a doutrina contrária que está mais próxi
ma da verdade."11 Na filosofia de Whitehead o que é primordial não é a 
clareza e a precisão; o carácter primitivo da percepção implica confusão e 
imprecisão e é mais vasto que a percepção bem definida. O que é sentido 
originariamente não é considerado como uma experiência particular e 
subjectiva. Pelo contrário, trata-se da própria realidade. Esse modo de 
perceber é de certa maneira manifesto e evidente sem ser contudo percep
tivo, numa acepção restrita do termo, porque se reporta ao domínio de um 
sentir que coincide com a própria realidade. 

A imediação presentanea é derivada e conduz à percepção clara, que 
é afinal, de acordo com a filosofia tradicional, o nosso único modo de 
percepção. "Neste "modo" o mundo contemporâneo é preendido cons
cientemente como um contínuo de relações extensivas."12 Os dados neste 
modo da percepção são claros, definidos e precisos; têm uma localização 
espacial e temporal. Aquilo a que normalmente chamamos percepção é "o 
resultado dos estádios mais tardios da concrescência da ocasião percepti
va." 1 3 Enquanto a eficácia causal é herdeira e transmitente dos dados 
anteriores, a imediação presentânea fornece-nos clareza e nitidez dos dados 
dos sentidos contemporâneos. "Quando registamos na consciência a per
cepção visual de uma pedra cinzenta, representamos algo mais que a visão 
bruta. A pedra tem uma referência com o seu passado ... Uma pedra tem 
certamente uma história, e provavelmente um futuro.... Mas todos sabemos 
que a mera visão envolvida, na percepção da pedra cinzenta, é a visão de 
uma forma cinzenta contemporânea do percipiente, e com algumas relações 
espaciais com o percipiente, mais ou menos vagamente definidas.... 

A percepção que se limita, por intermédio de um dado dos sentidos, 
a resgatar da imprecisão uma região espacial contemporânea, relativa-

1 1 "The philosophy of organism does not admit its truth, and thus rejects the touchstone 
which is the neolithic weapon of 'critical' philosophy. It must be remembered that 
clearness in consciousness is no evidence for primitiveness in the genetic process: the 
opposite doctrine is more nearly true." Process and Reality, p. 173, [263-264], 

1 2 "In this 'mode' the contemporary world is consciously prehended as a continuum of 
extensive relations." Ibid. p. 61, [95]. 

1 3 "What we ordinarily term our visual perceptions are the result of the later stages in the 
concrescence of the percipient occasion." Ibid. p. 121, [184]. 
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mente à sua forma espacial e à perspectiva do percipiente, será designada 
"percepção no modo de imediação presentanea."14 

A eficácia causai releva no que concerne ao passado imediato e esta
belece a relação com o mundo contemporâneo, mas não pressupõe os 
dados dos sentidos bem definidos e que nos são familiares, presentes na 
imediação presentânea. Normalmente, o sentir que nos é vago não nos é 
familiar. Whitehead dá-nos alguns exemplos de eficácia causal que nos 
podem conduzir a uma imprecisão estranha ou a medos confusos. "A 
inibição dos dados dos sentidos que nos são familiares é bem capaz de 
nos fazer vítimas de vagos terrores relativamente a um mundo circundan
te de operações causais. No escuro existem presenças vagas, temidas na 
incerteza; no silêncio, a irresistível eficácia causal da natureza pressiona¬
-nos; na imprecisão do zumbido baixinho dos insectos num bosque de 
Agosto, a abundância de sentimentos provenientes da natureza envolven
te deixa-nos assolados; na inconsciência esbatida do torpor do adormeci
mento, as representações dos sentidos desaparecem e deixam-nos com o 
vago sentimento da influência de coisas vagas à nossa volta."1 5 Há uma 
abundância de experiência indiscriminada, frequentemente identificada 
com o inconsciente, que precede o que normalmente chamamos percep
ção. A imediação presentânea, como dissemos, é derivada. É igualmente 
um processo tardio da experiência, que envolve um certo grau de abstrac
ção e escolha. A nossa percepção inconsciente da realidade, que expe-
rienciamos, tem uma evolução dirigida para a vida de todos os dias, que 
discrimina e coloca as coisas numa continuidade extensiva. "A imediação 
presentânea é a nossa percepção imediata do mundo exterior contempo
râneo, que surge como um elemento constitutivo da nossa própria expe
riência. O mundo assim representado revela-se uma comunidade de coi
sas actuais, que são actuais no mesmo sentido que nós também somos."16 

1 4 "When we register in consciousness our visual perception of a grey stone, something 
more than bare sight is meant. The 'stone' has a reference to its past ... A stone has 
certainly a history, and probably a future. ... But we all know that the mere sight 
involved, in the perception of the grey stone, is the sight of a grey shape 
contemporaneous with the percipient, and with certain spatial relations to the 
percipient, more or less vaguely defined. ... 
Perception which merely, by means of a sensum, rescues from vagueness a 
contemporary spatial region, in respect to its spatial shape and its spatial perspective 
from the percipient, wil l be called 'perception in the mode of presentational 
immediacy.' Ibid. p. 121, [184-185]. 

1 5 "An inhibition of familiar sensa is very apt to leave us prey to vague terrors respecting 
a circumambient world of causal operations. In the dark there are vague presences, 
doubtfully feared; in the silence, the irresistible causal efficacy of nature presses itself 
upon us; in the vagueness of the low hum of insects in an August woodland, the inflow 
into ourselves of feelings from enveloping nature overwhelms us; in the dim 
consciousness of half-sleep, the presentations of sense fade away, and we are left with 
the vague feeling of influences from vague things around us." Ibid. p. 176, [267]. 

1 6 "Presentational immediacy is our immediate perception of the contemporary external 
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Na doutrina de Whitehead aquilo que é seleccionado, integrando a 
consciência e a percepção, não é um aspecto abstracto de uma coisa; é 
uma coisa real, mais vasta que o nosso abstrair. Por exemplo, não perce
bemos o vermelho simplesmente como uma cor, percebemos uma maçã 
vermelha ou um carro vermelho. "A nossa percepção não se limita às 
características universais; não percebemos a cor ou a extensão desencar
nadas . . . , , ] 7 A abstracção é um estádio intermédio entre a percepção 
inconsciente e a percepção dos sentidos. Contudo, este estádio da abs
tracção não é suficiente para construir a experiência sensitiva. Os dados 
dos sentidos brutos não conduzem à percepção porque a percepção se 
reveste de significado. É necessário um "terreno comum" entre a totali
dade confusa a partir da qual abstraímos e os dados dos sentidos, que são 
as abstracções assim obtidas. Whitehead designa este terreno comum por 
referência simbólica. A eficácia causal volta a relevar por causa da sua 
referência ao passado que interage com a percepção crua da imediação 
presentanea. A percepção real, i.e. a referência simbólica é uma mistura 
de ambos os modos da percepção. "A referência simbólica entre os dois 
modos da percepção fornece o principal exemplo dos princípios que 
governam todo o simbolismo. Os requisitos do simbolismo exigem que 
haja duas espécies de dados da percepção; e que determinado dado da 
percepção de uma espécie tenha algum "terreno" em comum com o dado 
da percepção de outra espécie, de forma a que se estabeleça uma correlação 
entre o par dos dados da percepção." 1 8 Na referência simbólica invoca-se a 
correlação entre dois componentes diferentes da experiência perceptual. 
Esta correlação chama-se "terreno de relação". Um terreno comum de rela
ção será uma característica de todas as espécies de simbolismo. 

O simbolismo 

Em Symbolism, Whitehead diz mais uma vez que o simbolismo per
ceptivo é a base de todas as outras formas de simbolismo. "O simbolismo 
que parte da representação dos sentidos para os corpos físicos é o modo 

world, appearing as an element constitutive of our own experience. In this appearance 
the world discloses itself to be a community of actual things, which are actual in the 
same sense as we are." Symbolism, Its Meaning and Effect, p. 21. 

1 7 "Our perception is not confined to universal characters; we do not perceive 
disembodied colour or disembodied extensiveness . . ." Ibid. p. 15. 

1 8 "Symbolic reference between the two perceptive modes affords the main example of 
the principles which govern all symbolism. The requisites for symbolism are that there 
be two species of percepta; and that a perceptum of one species has some 'ground' in 
common with a perceptum of another species, so that a correlation between the pair of 
percepta is established." Process and Reality, p. 180, [274]. 
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simbólico mais natural e mais divulgado de todos."19 Whitehead fala de 
simbolismo como o retirar de alguns elementos a partir da experiência, 
que se reportam a outros elementos. Na simbolização há sempre uma 
relação entre os diferentes elementos da experiência. "A mente humana 
funciona simbolicamente quando alguns componentes da experiência 
eliciam a consciência, as crenças, as emoções e os usos, que se reportam 
a outros componentes da sua experiência." 2 0 A correlação entre símbolos 
e significados emerge; a passagem do símbolo ao significado chama-se 
referência simbólica. "Esta referência simbólica é o elemento sintético 
activo fornecido pela natureza do percipiente. Requer um terreno fundado 
nalguma comunhão entre a natureza do símbolo e a do significado."21 As 
ocasiões de existência, i.e. as ocasiões actuais, produzem-se a si próprias 
e surgem da actividade; a percepção é "uma fase primária na auto-pro-
dução de uma ocasião de existência actual."22 A referência simbólica é 
também um elemento de actividade e participa exactamente na mesma 
actividade, conjuntamente com o percipiente que a fornece; "actividade é 
outra palavra para auto-produção." 2 3 O percipiente produz a sua própria 
experiência "embora aquele momento da experiência, na sua característi
ca de ser aquela ocasião específica, não seja senão o próprio percipien
te."2 4 Poderíamos dizer que as ocasiões da experiência se produzem a si 
próprias e que este processo auto-produtivo abarca o surgimento de sím
bolos e significados assim como as suas correlações. No entanto, como 
Whitehead sublinha, "considerados em si mesmos o símbolo e o seu sig
nificado, nenhum deles requer que haja uma referência simbólica entre os 
dois, ou que a referência simbólica entre os elementos do par seja de uma 
maneira em vez de ser de outra. A natureza da sua relação não determina 
por si qual é o símbolo e qual é o significado."25 A defesa que Whitehead 

1 9 "Symbolism from sense-presentation to physical bodies is the most natural and 
widespread of all symbolic modes." P.4. 

2 0 "The human mind is functioning symbolically when some components of its 
experience elicit consciousness, beliefs, emotions, and usages, respecting other 
components of its experience." Symbolism, Its Meaning and Effect, p. 7-8. 

2 1 "This symbolic reference is the active synthetic element contributed by the nature of 
the percipient. It requires a ground founded on some community between the natures of 
symbol and meaning." Ibid. p. 8. 

2 2 "We must conceive perception in the light of a primary phase in the self-production of 
an occasion of actual existence." Ibid. 

2 3 "Here activity is another name for self-production." Ibid. p. 9. 
2 4 "In this way we assign to the percipient an activity in the production of its own 

experience, although that moment of experience, in its character of being that one 
occasion, is nothing else than the percipient itself" Ibid. 

2 5 "Considered by themselves the symbol and its meaning do not require either that there 
shall be a symbolic reference between the two, or that the symbolic reference between 
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faz do realismo sobressai quando declara que não há nenhum mistério por 
detrás da percepção, situando símbolo e significado lado a lado; a corre
lação entre os elementos de uma tal relação não determina em si mesma 
qual é o símbolo e qual é o significado. Qualquer elemento numa deter
minada experiência pode ser um significado ou um símbolo, conforme o 
acto da experiência. "Não há componentes da experiência que sejam ape
nas símbolos ou apenas significados. A referência simbólica mais comum 
parte do constituinte menos primitivo como símbolo para o mais primiti
vo como significado."26 

As entidades actuais são os componentes da nossa experiência que 
surgem a partir de uma actividade que se produz a si própria. Um compo
nente de uma determinada actividade pode ser um significado ou um 
símbolo; a sua função depende da situação em que é utilizado. Depende 
da actividade do percipiente. "Na análise, a actividade total envolvida na 
percepção da referência simbólica tem de se referir ao percipiente. Esta 
referência simbólica requer que exista alguma coisa em comum entre o 
símbolo e o significado que possa ser expressa sem referência ao perci
piente completo; mas também requer alguma actividade do percipiente 
que pode ser considerado sem recurso quer ao símbolo particular quer ao 
seu significado particular."27 Por outras palavras, a referência simbólica 
requer: um percipiente e a sua actividade na totalidade, que acabam por 
ser a mesma coisa, e alguma coisa em comum entre o símbolo e o signifi
cado. Contudo, o terreno comum entre o símbolo e o significado pode ser 
expresso sem referência ao percipiente por inteiro; nem toda a actividade 
do percipiente tem de se referir a um símbolo particular ou a um signifi
cado particular. 

Para esclarecer "a inversão do símbolo e do significado"28, White-
head analisa a linguagem. 

the members of the couple should be one way on rather than the other way on. The 
nature of their relationship does not in itself determine which is symbol and which is 
meaning." Ibid. p. 9-10. 

2 6 "There are no components of experience which are only symbols or only meanings. 
The more usual symbolic reference is from the less primitive component as symbol to 
the more primitive as meaning." Ibid. p. 10. 

2 7 "In analysis the total activity involved in perception of the symbolic reference must be 
referred to the percipient. Such symbolic reference requires something in common 
between symbol and meaning which can be expressed without reference to the 
perfected tiercipient; but it also requires some activity of the percipient which can be 
considered without recourse either to the particular symbol or its particular meaning." 
Ibid. p. 9. 

2 8 "To exemplify the inversion of symbol and meaning, consider language and the things 
meant by language." Ibid. p. 10. 
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A linguagem enquanto simbolismo 

Normalmente consideramos as palavras como símbolos. As palavras 
escritas e as palavras faladas são facilmente vistas como símbolos. As 
palavras escritas podem sugerir as palavras faladas correspondentes. As 
primeiras são os símbolos, as segundas funcionam como o significado. Por 
outro lado, a palavra escrita pode evocar directamente um significado, por 
exemplo o significado do dicionário, sem qualquer necessidade da palavra 
falada. Noutro tempo, ler significava ler alto; "a leitura silenciosa" é um 
desenvolvimento bastante tardio da civilização relacionado com o avanço 
da alfabetização. Hoje em dia, a leitura vai directamente da palavra escrita 
ao seu significado. No entanto, a palavra escrita frequentemente sugere a 
palavra falada assim como o significado. As palavras faladas podem fun
cionar como símbolos e sugerir representações visuais tais como a palavra 
escrita, ou a representação figurativa do objecto a que aludimos; aqui as 
palavras escritas e as representações figurativas são consideradas como 
significados. Whitehead exemplifica com a palavra "árvore"; pergunta se 
esta palavra, seja falada ou escrita, é sempre um símbolo. Diz que a palavra 
"árvore" pode simbolizar uma árvore, mas a árvore em si pode simbolizar a 
palavra "árvore". Para o poeta, as árvores numa floresta são certamente os 
símbolos que sugerem as palavras da sua escrita. Por outro lado, aqueles 
que não são poetas consideram as palavras como símbolos que sugerem a 
experiência lírica do poeta, que se refere às árvores. "Assim no uso da lin
guagem há uma referência simbólica dupla:- das coisas para as palavras da 
parte de quem fala, e das palavras de volta para as coisas da parte de quem 
ouve."29 É o acto da experiência concreto que vai determinar se os compo
nentes da experiência vão actuar como símbolos ou como significados. 

Compreendemos melhor os símbolos e os significados se os relacio
narmos com o meio social relativamente ao qual os indivíduos têm de se 
adaptar. Whitehead diz que existem sempre elementos perturbadores nas 
sociedades civilizadas. O instinto é a primeira maneira de lidar com a 
desordem social, mas o simbolismo substitui a resposta instintiva à acção 
subversiva.30 "A expressão simbólica começa por preservar a sociedade 
adicionando emoção ao instinto, depois fornece um ponto de apoio à razão 
delineando o instinto particular que expressa."31 A linguagem é uma espé
cie de simbolismo que preenche esta função. As palavras simbolizam o 

2 9 "Thus in the use of language there is a double symbolic reference: - from things to 
words on the part of the speaker, and from words back to things on the part of the 
listener." Ibid. p. 12. 

30 Cf. Ibid. p. 65-67. 
31 "Symbolic expression first preserves society by adding emotion to instinct, and 

secondly it affords a foothold for reason by its delineation of the particular instinct 
which it expresses." Ibid. p. 70. 
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significado em bruto assim como "um carácter sugestivo envolvente e uma 
eficácia emocional."32 O significado das palavras emerge da organização 
social quando os indivíduos se adaptam ao meio social; o significado existe 
mesmo e o seu terreno comum com os símbolos tem também uma natureza 
social. É por isso que duas línguas diferentes nunca se podem equivaler 
completamente e que a tradução é sempre uma aproximação aos conteúdos 
de determinado texto. Para que assim não fosse teríamos de assumir em 
simultâneo os dois mundos sociais donde emergem as linguagens. 

Um componente da experiência surge como um significado ou como 
um símbolo conforme o plano da experiência envolvente. "Desfrutamos 
do símbolo, mas também penetramos até ao significado. Os símbolos não 
criam o seu significado; o significado, na forma de seres efectivos e 
actuais que reagem em relação a nós, existem para nós em si mesmos. 
Mas os símbolos descobrem-nos este significado. Descobrem-no porque, 
ao longo do processo de adaptação dos seres vivos ao seu meio ambiente, 
a natureza ensinou o seu uso."33 

A teoria do simbolismo de Whitehead sublinha o modo como os 
indivíduos se adaptam ao meio ambiente e como, ao fazerem-no, dão 
origem a um conjunto de acontecimentos conhecidos como símbolos e 
significados, sendo capazes de relacionar, por exemplo, as palavras com 
outros elementos da experiência, ao mesmo tempo que lhes conferem um 
sentido. Os símbolos e os significados não são entidades misteriosas que 
se escondem atrás da realidade. Nem são o produto de regras sintácticas 
ou de sistemas lógicos. Pelo contrário, são parte da realidade e do proces
so. O simbolismo faz parte da nossa humanidade e é o modo genérico da 
nossa expressão, seja ela a linguagem, os ritos sociais ou até a percepção. 

Linguagem, civilização e filosofia 

A linguagem é a ferramenta da adaptação e da evolução humanas. É 
esta uma das teses de Symbolism que também pode ser encontrada em 
Mocles ofThought. "Temos de entender a linguagem como um veículo de 
transmissão das identidades em que se baseia o conhecimento e como o 
pressuposto da especificidade da referência ao meio ambiente que é a 
essência da existência." 3 4 A linguagem é um instrumento altamente sofis-

3 2 "In addition to its bare indication of meaning, words and phrases carry with them an 
enveloping suggestiveness and an emotional efficacy." ibid. p. 67. 

3 3 "We enjoy the symbol, but we also penetrate to the meaning. The symbols do not 
create their meaning: the meaning, in the form of actual effective beings reacting upon 
us, exists for us in its own right. But the symbols discover this meaning for us. They 
discover it because, in the long course of adaptation of living organisms to their 
environment, nature taught their use." Ibid. p. 57. 

3 4 "We have to understand language as conveying the identities on which knowledge is 
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ticado próprio da civilização humana. Reportamo-nos ao mundo por meio 
de palavras; ponderamos a nossa experiência quando utilizamos a lingua
gem, conseguindo distinguir entre o passado, o presente e o futuro; usa
mos a linguagem quando queremos expressar e registar os nossos pensa
mentos; comunicamos com os outros seres humanos através da 
linguagem. "A linguagem é o triunfo do engenho humano, superando 
mesmo a complexidade da tecnologia moderna. É testemunho da expan
são da inteligência, mantida durante numerosíssimos milhares de anos."35 

A linguagem, tal como a percepção, abstrai da experiência; abstrai o que 
é fácil de demarcar. Estas abstracções associam-se aos seus significados 
pelo seu uso recorrente. Podemos dizer juntamente com Whitehead que a 
linguagem é o modo social de "sistematização da expressão". 3 6 Conse
guimos facilmente exprimir os nossos pensamentos através da linguagem. 
Tem-se até identificado a linguagem com o pensamento. Logo o pensa
mento não existiria para além das palavras que usamos para o expressar. 
A tradução de uma língua para outra ou a transmissão do mesmo pensa
mento usando outras palavras seriam impossíveis. Para Whitehead, no 
entanto, o conteúdo do pensamento é mais vasto que a expressão linguís
tica. Contudo, "sem a linguagem, a memória, a fácil evocação, o entrela
çamento altamente complexo do pensamento e a sua comunicação, 
encontram-se todos seriamente limitados. A civilização humana é o resul
tado da linguagem, e a linguagem é o produto do avanço da civiliza
ção." 3 7 As actividades emocionais e físicas precedem o pensamento, mas 
à medida que ele surge estas actividades adquirem características diferen
tes; a sua coordenação com o pensamento é essencial. Por vezes, pode ser 
bastante difícil exprimir o pensamento verbalmente, mas a linguagem 
continua a ser a maneira mais simples de o expressar. 

No nosso estádio actual de civilização existem duas espécies de lin
guagem: a linguagem falada e a escrita. A escrita é um modo de expres
são moderno. "A sua história tem menos de dez mil anos, mesmo se 
tomarmos em consideração as antecipações envergonhadas da escrita na 
arte primitiva. A escrita como instrumento efectivo do pensamento, com 
uma influência generalizada, terá no máximo quinhentos ou seiscentos 

based, and as presupposing the particularity of reference to the environment which is 
the essence of existence." Modes of Thought, p. 39. 

3 5 "Language is the triumph of human ingenuity, surpassing even the intricacies of 
modem technology. It tells of widespread intelligence, sustained throughout scores of 
thousands of years." Ibid. p. 31-32. 

3 6 "Language is the systematisaiion of expression" Ibid. p. 34. 
3 7 "Apart from language, the retention of thought, the easy recall of thought, the 

interweaving of thought into higher complexity, the communication of thought, are all 
gravely limited. Human civilization is an outgrowth of language, and language is the 
product of advancing civilization." Ibid. p. 35. 
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anos ... A linguagem falada é tão antiga quanto a própria natureza huma
na. E um dos factores primários constitutivos da natureza humana."38 A 
fala começou pela expressão da emoção e também pela transmissão de 
sinais, reportando-se à imediação do momento presente. Ainda mantém 
essa função. No entanto, a emergência da linguagem, tal como a coorde
nação primeira do gesto, não se podem dissociar das significações adqui
ridas a partir da envolvência de quem fala ou de quem gesticula. 

Como dissemos antes, a linguagem abstrai a partir da experiência: "é 
notável como se afasta tão largamente das abstracções dos dados superio
res dos sentidos. O seu significado pressupõe relações concretas de even
tos reais que acontecem e resultam uns dos outros."39 No princípio a lin
guagem estava ligada aos meios circundantes específicos. "Gradualmente 
a linguagem adquiriu a abstracção dos seus significados sem a pressupo
sição de qualquer meio ambiente em particular."40 Hoje a linguagem é 
uma mistura de linguagem falada e escrita. A escrita é artificial e parece 
mais abstracta que a linguagem falada. Conseguimos chegar ao significa
do através da escrita, sem qualquer expressão verbal. Mas o significado 
que a linguagem falada transmite está, de certa maneira, mais perto da 
nossa própria existência. Whitehead disse que "ler alto é uma arte, e que 
o leitor faz uma diferença muito importante. A imediação do meio 
ambiente penetra então na abstracção da escrita."41 Poderia talvez ter 
acrescentado que ler alto pode ser um novo caminho para o desenvolvi
mento e para a completude da linguagem. 

Uma variante da linguagem, também referida por Whitehead, é a 
álgebra. 4 2 É uma linguagem escrita que tenta reflectir a estrutura de 
padrões, os quais, tal como as palavras, são algo de recorrente. E impor
tante salientar, neste tipo de simbolismo, que o padrão dos símbolos coin
cide com o padrão do significado. A linguagem algébrica caracteriza-se 

3 8 "Its history extends for less than ten thousand years, even if we allow for the faint 
anticipations of writing in the primitive pictures. But writing as an effective instrument 
of thought, with widespread influence, may be given about five or six thousand years at 
the most. ... Speech is as old as human nature itself. It is one of the primary factors 
constituting human nature." Ibid. p. 36-37. 

3 9 "When we examine the content of language, that is to say, the experiences which it 
symbolizes, it is remarkable how largely it points away from the abstractions of high¬
-grade sensa. Its meaning presupposes the concrete relations of real events happening 
and issuing from each other." Ibid. p. 33. 

4 0 "Language has gradually achieved the abstraction of its meanings from the 
presupposition of any particular environment." Ibid. p. 38. 

4 1 "Reading aloud is an art, and the reader makes a great difference. The immediacy of 
the environment then enters into the abstraction of writing." Ibid. p. 39. 

4 2 Mathematics and the Good in "Essays in Science and Philosophy", Greenwood Press, 
Publishers, New York, 1968, p. 97-113. 
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por esta coincidência de padrões. O seu simbolismo parece assim ser 
mais fácil de identificar que aqueles que referimos anteriormente. A 
noção de padrão é também essencial e extensiva à filosofia, sublinhando 
o modo como as coisas se relacionam e como, ao mesmo tempo, mantêm 
a sua individualidade e diversidade. 

Podemos assim dizer que a linguagem é talvez o maior sucesso da 
humanidade, mas o seu aparecimento não se pode separar do aparecimen
to da mesma humanidade; "a inteligência da humanidade e a linguagem 
da humanidade criaram-se uma à outra ... as almas dos homens são uma 
dádiva da linguagem à humanidade."43 

Apesar da linguagem ser uma grande façanha humana, Whitehead não 
esquece que a linguagem pode ser uma fonte de questões intrincadas de 
difícil solução. As palavras são abstracções; uma palavra, como todas as 
abstracções, pode ser confundida com o facto a que se refere. Na filosofia 
de Whitehead, a falácia do concreto mal colocado consiste na consideração 
das abstracções como representações completas das entidades concretas. 
Whitehead não refere de forma explícita a falácia do concreto mal colocado 
relativamente à linguagem. No entanto, as palavras podem facilmente ser 
consideradas como as entidades que elas simbolizam. 

De maneira próxima à de Bergson, quando fala da linguagem no 
Essai sur les données immédiates de la conscience, Whitehead escreve: a 
"abstracção, inerente ao desenvolvimento da linguagem, tem os seus 
perigos. Afasta-nos das realidades do mundo imediato."44 As palavras 
distraem-nos da realidade e o nosso conhecimento nunca é directo, tendo 
sempre algo de permeio. Tal é o caso do saber livresco, que normalmente 
não se refere à experiência imediata. "A obliqüidade do mundo académi
co é o segredo da sua mediocridade. Falta-lhe iniciativa porque nunca se 
assustou com os factos."45 A linguagem não consegue exprimir as subti
lezas e as complexidades da vida. É "incompleta e fragmentária e regista 
apenas um estádio de avanço mediano para além da mentalidade do 
macaco."46 "A grande dificuldade da filosofia é o fracasso da lingua
gem."4 7 A linguagem é uma das ferramentas do homo faber. Destina-se 

4 3 " . . . the mentality of mankind and the language of mankind created each other. ... the 
souls of men are the gift from language to mankind." Ibid. p. 40-41. 

4 4 "The abstraction, inherent in the development of language, has its dangers. It leads 
away from the realities of the immediate world." Ibid. p. 39. 

4 5 "The second-handedness of the learned world is the secret of its mediocrity. It is tame 
because it has never been scared by facts." The Aims of Education and other essays, 
The Free Press, New York, p. 51. 

4 6 "Language is incomplete and fragmentary, and merely registers a stage in the average 
advance beyond ape-mentality." Adventures of Ideas, p. 226. 

4 7 "The great difficulty of philosophy is the failure of language." Modes of Thought, p. 49. 



Percepção e Linguagem: a invulgar perspectiva de Whitehead 203 

ao uso da vida de todos os dias. Mas não serve para a filosofia especulati
va. "Os negócios comuns da humanidade têm a ver com circunstâncias 
que mudam. É desnecessário referir os factos evidentes. E por isso se 
pintaram nas paredes das cavernas durante milhares de anos cenas de 
caça, antes das relações espaciais de carácter permanente se terem torna
do um tópico de análise consciente. Quando os gregos precisaram de 
expressões para designar as características últimas das actualizações da 
natureza, tiveram de utilizar termos como a água, o ar, o fogo, a madei
ra." 4 8 A filosofia tem a ver com evidências. Evidência é compreensão, 
não é inferência. A compreensão é muito mais vasta que a linguagem. A 
filosofia requer uma nova linguagem apropriada que possa exprimir a 
experiência imediata. "Os filósofos não podem ter a esperança de virem 
alguma vez a formular definitivamente estes princípios metafísicos. A 
fragilidade do discernimento e as deficiências da linguagem apresentam¬
-se inexoravelmente como obstáculos. As palavras e as expressões têm de 
ser dilatadas por forma a alcançarem uma generalidade estranha ao seu 
uso corrente. E não importa se tais elementos da linguagem se fixaram 
como termos técnicos constituídos porque continuam a ser metáforas 
surdamente atraentes para um salto imaginativo."49 

Whitehead mais uma vez refere a esterilidade do pensamento filosó
fico ligado à linguagem. Chama-lhe "a falácia do dicionário perfeito". "E 
a convicção, a convicção bem natural, de que a humanidade tem tido 
conscientemente em mente todas as ideias fundamentais que são aplicá
veis à sua experiência. Defende-se ainda que a linguagem humana, em 
palavras soltas ou expressões, exprime explicitamente estas ideias."50  

Whitehead diz que a filosofia especulativa "apela a um discernimento 
directo", enquanto a filosofia crítica "se limita à análise verbal"51 de 
acordo com as tabelas do dicionário perfeito. Mais uma vez o avanço da 

4 8 "The ordinary intercourse of mankind is concerned with shifting circumstance. It is 
unnecessary to mention self-evident facts. Thus hunting scenes had been depicted on 
the walls of caves for thousands of years before the more permanent spatial relations 
had become a topic for conscious analysis. When the Greeks required terms for the 
ultimate characters of the actualities of nature, they had to use terms such as water, air, 
fire, wood." Ibid. 

4 9 "Philosophers can never hope finally to formulate these metaphysical first principles. 
Weakness of insight and deficiencies of language stand in the way inexorably. Words 
and phrases must be stretched towards a generality foreign to their ordinary usage; and 
however such elements of language be stabilized as technicalities, they remain 
metaphors mutely appealing for an imaginative leap. " Process and Reality, p. 4 [6]. 

5 0 "It is the belief, the very natural belief, that mankind has consciously entertained all the 
fundamental ideas which are applicable to its experience. Further it is held that human 
language, in single words or phrases, explicitly expresses these ideas." Modes of 
Thought, p. 173. 

5 1 "The critical school confines itself to verbal analysis... The speculative school appeals 
to direct insight..." Ibid. 
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filosofia depende do aparecimento de uma nova linguagem. A linguagem 
enquanto simbolismo surge daquilo que podemos descobrir na experiên
cia. Mas se a filosofia requer uma nova linguagem para exprimir a expe
riência imediata, é um novo simbolismo que temos de procurar e de fazer 
emergir a partir dessa experiência. A linguagem corrente parece aliás já 
encerrar a potencialidade desse simbolismo quando nos apropriamos das 
suas expressões como metáforas, tão propícias ao necessário e aventuroso 
salto imaginativo whiteheadiano. "Se quisermos assim designá-la, a filo
sofia é mística. Pois o misticismo é o discernimento directo de uma pro
fundidade ainda desconhecida. Mas o propósito da filosofia é racionalizar 
o misticismo: não através de uma explicação ligeira, mas pela introdução 
de novas caracterizações verbais, racionalmente coordenadas."52 

Considerações fluais 

O simbolismo é a actividade básica sintética exigida pelo empreendi
mento humano para que se possa produzir uma ocasião de existência 
actual. Whitehead considera a percepção como a espécie de simbolismo 
que é mais usual e mais fundamental. A linguagem é outro género essencial 
de simbolismo. Imediação e abstracção são duas fases que se intersectam 
no processo de simbolismo; precisamos de ambas para termos ocasiões de 
percepção e para o surgimento da linguagem. Whitehead reúne vários 
géneros de experiência sob a noção de simbolismo, sublinhando os papeis 
fundadores da percepção e da linguagem. A doutrina de Whitehead é uma 
perspectiva profunda e excepcional da inteireza da realidade. 

ABSTRACT 

Symbolism is a basic synthetic activity required by human enterprise in order 
to be able to produce an occasion of actual existence. Whitehead regards 
perception as the most frequent and fundamental kind of symbolism. 

Language is another essential sort of symbolism. Immediacy and abstraction 
are two intersecting phases in the process of symbolism; we need both for the 
occasions of perception and the emergence of language. Whitehead unites various 
kinds of experience under the notion of symbolism and enhances the founding 
roles of perception and language. His doctrine is an outstanding insight into the 
wholeness of reality. 

5 2 " I f you like to phrase it so, philosophy is mystical. For mysticism is direct insight into 
depths as yet unspoken. But the purpose of philosophy is to rationalize mysticism: not 
by explaining it away, but by the introduction of novel verbal characterizations, 
rationally coordinated." Ibid. p. 174. 
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O presente trabalho pretende mostrar, mediante uma análise de tex
tos representativos das teorias de Jürgen Habermas e Niklas Luhmann, 
que um confronto entre as idéias de ambos sobre o direito permite eluci
dar - por contraste - elementos específicos das teses básicas de Habermas 
sobre o direito. 

Duas hipóteses servem de guia para as considerações que se seguem: 

Em primeiro lugar, a idéia de que a teoria de sistemas, delineada por 
Niklas Luhmann numa radical perspectiva funcionalista, e a teoria do agir 
comunicativo, de J. Habermas, hermenêutica, constituem exemplos (pri
vilegiados) e contrapostos de tentativas racionais elaboradas com o intui
to de enfrentar os grandes problemas que preocupam a humanidade atual 
em geral e a comunidade jurídica em particular. 

Em segundo lugar, a hipótese de que ambos têm, nesse contexto e, 
não obstante as profundas marcas de radicais divergências, pontos em 
comum que permitem um trabalho de comparação interessante e fecundo, 
especialmente no que tange aos conceitos de comunicação, de intersubje-
tividade e de outros, cujo papel difere nas teorias dos dois autores. 

1. Considerações preliminares 

Dentre as várias constatações que podem ser feitas nesse quadro 
considero relevantes, para o presente trabalho, as duas seguintes: Em 
primeiro lugar, a de que os traçados teóricos de O direito da sociedade 

Philosophien, 28, Lisboa, 2006, pp. 205-219 
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(obra capital de Niklas Luhmann sobre o direito, publicada em 1995) e de 
Direito e democracia (texto publicado por Jürgen Habermas em 1992), 
são desenvolvidos na linha mais ampla de uma teoria da sociedade. Em 
Direito e democracia Jürgen Habermas esclarece sem rodeios que ele não 
pretende elaborar, em primeira linha, uma teoria do direito em particular, 
nem uma teoria da justiça, e sim, uma teoria crítica da sociedade em con
dições de fazer jus ao direito e à sociedade1. E Niklas Luhmann indica, 
por seu turno, no próprio título de sua obra-prima, que as suas preocupa
ções teórico-jurídicas também se situam no âmbito da interpretação da 
sociedade em geral. 

Merece atenção, outrossim, o fato de que esses projetos não se ajus
tam aos limites acanhados de uma ciência social em particular, nem 
mesmo de uma teoria do direito. Quem se debruça com seriedade sobre 
os textos complexos e originais desses pensadores descobre logo que não 
é possível entender realmente o alcance de suas idéias sem galgar os 
degraus da reflexão filosófica. Isso porque, tanto Jürgen Habermas, como 
Niklas Luhmann, têm que ser interpretados numa dupla perspectiva, 
sociológica e filosófica. E tal exigência não deriva apenas do fato de 
ambos terem sido contemplados com o "Prêmio Hegel", conferido pela 
Sociedade Hegeliana a pensadores e filósofos cujas obras merecem des
taque no atual cenário teórico pela capacidade de traduzir a sua época em 
pensamentos. 

Sem embargo, a radicalidade de suas concepções filosóficas acarre
ta, como conseqüência quase natural, uma divergência profunda na 
maneira de se compreender os princípios, o método, os pressupostos, a 
linguagem e as funções da filosofia no mundo de hoje. Para o autor desse 
ensaio, a maior diferença entre os dois pensadores consiste precisamente 
no fato de que, para Luhmann, a filosofia constitui uma teoria da diferen
ça que não necessita de pressupostos, construída de modo abstrato sobre 
uma distinção inicial (basal) e sobre distinções de distinções. Já para 
Habermas, a filosofia é simplesmente a intérprete do mundo da vida e a 
guardiã da racionalidade, a razão inserida na linguagem comum. 

1.1. A filosofía de N. Luhmann: um operar com distinções e com 
distinções de distinções 

Mesmo que Luhmann não inicie o seu trabalho teórico abordando 
diretamente problemas e princípios filosóficos, ele consegue atingir o 
nível de uma teoria filosófica abstrata que pratica em si mesma o que 

1 HABERMAS J. Direiio e democracia. Entre facticidade e validade. Vol. I I , Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, 194. 
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recomenda aos outros, isto é, a redução de complexidade, não se deixan
do, como ele mesmo afirma, "dopar pela empiria". Ele tem na mira uma 
teoria universal de cunho filosófico, cujo objeto continua sendo uma 
espécie de totalidade do mundo (Gesamtwelt) e da sociedade. A seguinte 
passagem extraída da obra central Sistemas sociais traduz, no meu enten
der, não somente o seu método, mas também as pretensãos de sua filoso
fia: "A partir de agora podemos encorajar a coruja a iniciar o seu vôo 
noturno e a parar de soluçar pelos cantos. Porquanto nós possuímos 
aparelhos para controlar esse vôo e sabemos que se trata de perquirir a 
sociedade moderna"2. 

Não restam dúvidas de que Luhmann propõe novos desafios ao pen
samento atual, especialmente no que se refere à epistemologia e ao con
ceito de razão: 

a) No âmbito da epistemologia, convém ressaltar a distinção funda
mental (basal) entre sistema e entorno, importada da teoria de sis
temas biológicos (Maturana), mediante a qual pretende superar a 
ontologia tradicional. Segundo ele, o esquematismo "siste
ma/entorno" pode abrir caminho para um conceito de mundo que 
ultrapassa o universo ontológico das coisas {universitas rerum), 
foco das atenções da filosofia tradicional. 

b) Quanto ao conceito de "razão", Niklas Luhmann tem uma opi
nião negativa. Segundo ele, tal conceito se torna praticamente 
desnecessário por se tratar de uma possibilidade semântica, 
porém, "improvável". Por isso, ele tenta substituí-lo pela idéia de 
um "operar com conceitos", o qual tem a ver com distinções e 
com distinções de distinções no nível de uma observação de 
segunda ordem3. 

Em linhas gerais e em consonância com esta sua visão negativa do 
conceito de razão, Niklas Luhmann se auto-entende como um teórico da 
diferença. Segundo ele, no início de qualquer tipo de trabalho teórico não 
devemos tentar buscar a unidade ou a coerência, apenas a diferença, as 
distinções e as distinções de distinções. Na já citada obra, Sistemas 
sociais, se encontra um "imperativo categórico", o qual pode ser tomado 
como uma síntese do ponto de partida de qualquer tipo de trabalho teóri
co: "Beginne mit einer Unterscheidung" (No início do trabalho teórico, 
estabeleça uma distinção)4. 

2 LUHMANN, Niklas. Soziale Systeme. Grundr'tss einer allgemeinen Theorie. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987,661. 

3 Id. Beobachtungen der Moderne. Opladen: Westdetscher Verlag, 1992, 53, 67. 
4 Na epistemologia luhmanniana, as observações e descrições têm que tomar como ponto 

de partida uma distinção. A designação ou tematização de algo implica que qualquer 
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1.2. A filosofia de Jürgen Habermas: guardiã da racionalidade e 
intérprete do mundo da vida 

A filosofia de Jürgen Habermas segue um caminho totalmente dis
tinto. Apesar de sua pretensa modéstia pós-metafísica, ele propõe uma 
forma de filosofia apoiada na linguagem comum e na racionalidade 
comunicativa, cuja pretensão e cujo teor revolucionário ainda não foram, 
no meu entender, bem compreendidos pela maioria dos estudiosos. A 
filosofia aparece aqui como guardiã do lugar da racionalidade e como 
intérprete do mundo da vida. 

Para Habermas, a razão é comunicativa e pública, não uma simples 
inteligência que calcula monológica e secretamente: "Para sabermos se 
aquilo que fazemos no mundo ou se nossas representações do mundo são 
racionais, não temos outra saída a não ser a troca pública - liberta e liber
tadora - de argumentos sobre aquilo que experimentamos e pensamos"5. 

2. Conceitos relevantes para a compreensão da filosofia do direito de 
J . Habermas e N . Luhmann 

A compreensão correta das jusfilosofias de ambos pressupõe o 
conhecimento de certas categorias cuja apresentação requereria um espa
ço maior. Por isso me limito aqui à explanação sucinta de dois conceitos 
fundamentais imprescindíveis que permitem entrever certas convergên
cias no pensar de ambos, bém como o fôsso teórico que os separa. Trata¬
-se dos conceitos de comunicação e de intersubjetividade. 

2.1. O conceito de comunicação 

Em linhas gerais, em Habermas, a comunicação é definida na linha 
lingüístico-pragmática de uma teoria da ação, na qual os conceitos de 
subjetividade e de intersubjetividade constituem elementos básicos do 
andaime categorial. Habermas privilegia as ações comunicativas que se 
realizam ante o pano de fundo do mundo da vida que forma o horizonte e 
os contextos para processos racionais de entendimento. A realização des-

descrição tem de ser capaz de distinguir esse algo de outras coisas, já que, ao distinguir 
algo de todos os demais, ela está caracterizando um objeto. Quando ela distingue algo de 
outros conceitos opostos e determinados, está caracterizando conceitos. Por conseguinte, 
nós só conseguimos formar conceitos quando estamos em condições de distinguir 
distinções. 

5 WINGERT, Lutz e GÜNTHER, Klaus (orgs.). Die Öffentlichkeit der Vernunft und die 
Vernunft der Öffentlichkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2001, 17. 
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ses processos depende de discursos e argumentos destinados a resgatar 
pretensões de validade. 

Ao passo que Niklas Luhmann situa o conceito de comunicação -
que ele define como um operar comunicativo e funcional - no paradigma 
de sistemas auto-referenciais, onde ela é interpretada como um processo 
de seleções de sentido autônomas e fechadas realizadas por sistemas psí
quicos. Neste contexto, a comunicação passa a ser entendida como opera
ção básica paradoxal, uma vez que permite a qualquer sistema entrar em 
contato com o seu entorno e, ao mesmo tempo, se isolar dele. Além disso, 
na "situação básica" ou "situação basal", os sistemas já dispõem da lin
guagem dotada de um fundo semântico. Porém, esta linguagem é isenta 
de qualquer tipo de implicação normativa prévia. 

2.2. O conceito de intersubjetividade 

Os contornos teóricos da questão da intersubjectividade foram deli
neados a partir da fenomenologia de Edmund Husserl, especialmente por 
Alfred Schütz, um dos principais seguidores desta fenomenologia. Não 
obstante isso, Schütz, ao discutir as perspectivas abertas pela teoria hus-
serliana bem como os impasses intransponíveis nos quais ela desembocou 
resolveu abandonar a tentativa de fundamentar a intersubjetividade pelo 
caminho da redução fenomenológica. Ele concluiu simplesmente que a 
intersubjetividade constitui um fato ineludível do mundo da vida0 não 
sendo, por esta razão, solucionável por nenhum tipo de análise, seja ela 
fenomenológica ou transcendental. 

Sem embargo, tal conceito, ao mesmo tempo indemonstrável e ine
ludível, abre, segundo certos teóricos inspirados na fenomenologia e na 
hermenêutica, espaço para duas abordagens distintas e opostas da inter
subjectividade, a saber: 

a) A intersubjetividade pode ser interpretada como um "dado últi
mo" e evidente a priori, que tem a ver com realizações fundado
ras de um sujeito que se vê confrontado com a necessidade de 
constituir e interpretar o mundo. Esta é a posição de Martin Hei¬
degger. 

b) A intersubjetividade pode ser tida como o "resultado intermiten
te" de uma relação histórica e frágil entre um ego e um alter. Jür¬
gen Habermas se decide pela segunda possibilidade de interpreta
ção da intersubjetividade. E por esta razão, ele não pode mais 
tomar como ponto de partida a idéia de uma intersubjectividade 

6 Cf. ELLRICH, Lutz. Die Konstitution des Sozialen, in Zeitschrift für philosophische 
Forschung, vol. 46, (1992), 33s. 
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referida a um sujeito que funda e explora monologicamente o 
mundo. Para ele, a intersubjetividade é gerada na linguagem 
comum. Por isso, ela só adquire sentido num processo social, his
tórico e frágil que se estabelece entre ego e alter. A tese da co-
-originariedade da intersubjetividade e a subjetividade pretende 
fazer jus a esse estado de coisas. 

Sem embargo, Jürgen Habermas enriquece a visão fenomenológica 
da intersubjetividade interpretando esse princípio à luz do paradigma do 
entendimento racional. E, neste paradigma, ego e alter aparecem como 
sujeitos que se socializam por meio da comunicação intersubjetiva que é 
possível porque eles, graças à linguagem que é comum a ambos, já se 
encontram previamente em mundos da vida compartilhados intersubjeti
vamente7. 

Niklas Luhmann, por seu turno, trata a intersubjetividade no contex
to de uma dupla contingência. E, ao adotar tal conceito, ele é levado sim
plesmente a abandonar o conceito, fenomenológico e hermenêutico, de 
intersubjetividade porque o considera problemático, um verdadeiro "não-
-conceito". Luhmann argumenta que a noção tradicional de intersubjeti
vidade se fundamenta na co-originalidade da intersubjetividade e da sub
jetividade e em uma dialética entre ego e alter. E tal dialética apenas 
reproduz a alteridade na perspectiva da "egoidade", ou melhor, a perspec
tiva da intersubjetividade na perspectiva do sujeito. 

Por essa razão, Niklas Luhmann substitui o conceito de sujeito pela 
noção de "sistema psíquico capaz de vivenciar sentido". Ora, esse sistema 
psíquico, dado o fato de que Luhmann se orienta pelo primado das reali
zações constitutivas, passa a ser o único operador do processo de consti
tuição. Por isso, ele precisa ser concebido como uma instância construída 
de modo auto-referido e auto-reflexivo8. 

O conceito de sistema psíquico é inteipretado no contexto de uma 
ação desencadeada pela pressão oriunda daquilo que Luhmann designa 
como "dupla contingência" que atinge todos os seres capazes de viven
ciar algum tipo de sentido9. 

Na obra Sistemas sociais, Luhmann descreve o experimento mental 
da dupla contingência da seguinte maneira: 

1 HABERMAS, J. Zeitdiagnosen. Zwölf Essays. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2003, 163. 
8 O conceito de "sistema psíquico", que em Luhmann substitui o conceito de sujeito, 

resultou de uma reformulação do conceito de "si mesmo" (Selbst) desenvolvido por 
Fichte e Hegel. Niklas Luhmann intepreta o "si mesmo" no âmbito de uma ação que se 
realiza como reação a uma pressão oriunda da insegurança inerente à dupla contingência 
que atinge todos os sistemas psíquicos capazes de vivenciar algum tipo de sentido. 

9 ELLRICH, L. op. cit., 4L 
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"Duas caixas-pretas entram causalmente em contato. Cada uma delas 
determina sua posição frente à outra mediante operações auto-referen-
ciais complexas no interior de seus próprios limites. O que se toma visí
vel é necessariamente uma redução. Porquanto cada uma delas supõe 
que o mesmo acontece com a outra. Por isso, as duas caixas pretas per
manecem, apesar dos esforços... intransparentes entre si" 1 0. 

Como conseqüência, as perspectivas internas das caixas pretas não 
são mais unificáveis, o que equivale a afirmar que elas não permitem 
aventar nenhum tipo de hipótese acerca da intersubjetividade no sentido 
acima exposto. Elas passam a constituir, ao invés disso, símbolos de um 
potencial de insegurança intranscendível. 

Segundo Luhmann, o problema da dupla contingência constitui um 
problema real, uma vez que ele não pode ser eliminado nem mesmo por 
um consenso sobre valores, retro-ativo. Além disso, ele acompanha, 
como pano de fundo não-temático, o encontro de um sistema psíquico 
com um outro sistema psíquico ou com outra pessoa capaz livre-
-escolha11. 

Ao delinear a figura da dupla contingência Luhmann tinha em mente 
a superação da unilateralidade das perspectivas teóricas apoiadas na 
noção de sujeito. Ele pretendia superar especialmente as soluções propos
tas por Edmund Husserl e por Jean-Paul Sartre, que apoiam a unidade da 
subjetividade e da intersubjetividade nas ações constitutivas de um ego. 
Para realizar seu intuito, Luhmann adota a perspectiva externa - de um 
observador não-participante - na qual é possível pressupor que dois sis
temas psíquicos auto-referenciais ou duas "caixas-pretas" são elementos 
diferentes, plenamente constituídos e incomunicáveis, independentemente 
da hipótese da intersubjetividade. 

Por conseguinte, em Luhmann a unidade da relação entre ego e alter 
não se encontra no ego, nem em alter, mas entre ambos. (Trata-se de uma 
lógica de suposições capaz de provocar, segundo ele, engates e seleções 
de sentido). 

E já que as necessidades de comunicação, ou melhor, as "pressões de 
engate" entre ego e alter não residem, em última instância, no meio ling
üístico da comunicação (linguagem comum), onde as suposições que 
provocam engates ou seleções de sentido são normalmente tidas como 
relevantes por ego e por alter e apreensíveis intersubjetivamente, ego ou 
alter têm que decidir unicamente por si mesmos, cada um por seu lado, se 
uma determinada suposição funcionou ou não, se ela permite ou não o 
engate de outras suposições. Como conseqüência, Luhmann é obrigado a 

1 0 LUHMANN, N. Soziale Systeme, 156. 
11 Ibid., 151. 
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pensar a unidade intersubjetiva da relação entre as caixas-pretas - entre 
ego e alter - nas próprias caixas-pretas, isto é, nos pólos da interação 
social. Essas considerações de Luhmann reforçam a idéia de que a 
mediação entre ego e alter só pode ser pensada como diferença, não 
como identidade12. 

A questão que se coloca, a seguir, é saber se é possível sair do círcu
lo de pressões de engate e de seleções de sentido que circunscrevem as 
possibilidades de livre-escolha, tanto do ego, como do alter, as quais se 
bloqueiam reciprocamente! E caso a resposta seja positiva convém colo
car uma segunda pergunta, não menos importante do que a primeira: É 
possível sincronizar de alguma forma essas perspectivas totalmente estra
nhas entre si e geradoras de insegurança, a ponto de permitir a gênese de 
uma sociedade à altura do homem, tido como um sistema psíquico ou 
uma caixa-preta monádica, auto-referencial, incomunicável e insegura? 

Como pensar a unidade de uma relação que liga um número indefi
nido de sistemas auto-referenciais (cada um dos quais abre um círculo 
ilimitado de possibilidades de engate e de seleções), uma vez que Luh
mann supõe que, no início, não há pressupostos, a não ser a introdução de 
uma distinção? 

As considerações esquemáticas esboçadas acima pretendem apenas 
chamar a atenção para o fato de que a compreensão da questão da subje
tividade, da intersubjetividade e da comunicação entre os sujeitos ou sis
temas psíquicos é fundamental para se entender o sentido do direito no 
âmbito das sociedades humanas em geral. Além disso, tal compreensão 
também é imprescindível para um entendimento correto das idéias de 
Luhmann e de Habermas acerca do direito e do seu papel na sociedade. 

3. A questão do direito da sociedade em N. Luhmann 

Luhmann toma como ponto de partida a seguinte questão básica: 
como é possível o direito na sociedade em geral? Pode o direito desem
penhar uma função na sociedade, tendo em vista o fato de que não há 
possibilidade de comunicação entre os sistemas psíquicos ou caixas-
-pretas que constituem a sociedade? 

E ele responde preliminarmente que "sim", desde que levemos em 
conta, em primeiro lugar, que é possível formar, em meio a sistemas 
"autopoiéticos", "outros sistemas autopoiéticos" 1 3. 

Além disso, ele lembra que a relação entre o sistema do direito e o 
sistema da sociedade pode ser pensada de vários modos, porquanto: 

1 2 ELLRICH, L. Op. cit., 43. 
'3 LUHMANN, N. Soziale Systeme, 554. 
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- De um lado, o sistema da sociedade forma entorno para o sistema 
do direito. 

- De outro lado, todàs as operações do direito são, ao mesmo tempo, 
operações da sociedade, já que o sistema do direito produz socie
dade à medida que se diferencia na sociedade. E a comunicação -
na forma de operações sistêmicas - constitui o modo de operar que 
produz e reproduz o sistema da sociedade. Ela constitui a "opera
ção básica" ou "basal" que permite manter os limites entre as duas 
caixas-pretas. 

Neste contexto o direito - que é definido por Luhmann como uma 
comunicação na forma do direito - opera na forma de uma comunicação 
que visa manter limites estabelecidos pela sociedade. 

A partir desta idéia, Luhmann se propõe como tarefa arquitetar um 
programa teórico pretensioso capaz de descrever o direito como um sis
tema de comunicação autopoiético que produz por si mesmo todas as 
distinções, designações e normas que utiliza. 

Além do mais, o direito não constitui apenas uma comunicação 
qualquer, porquanto ele abrange um número ilimitado de comunicações 
que podem ser produzidas sob o esquema de um código binário: 
Recht/Unrecht (direito/não-direito; justo/injusto; lícito/ilícito)1 4. E tal 
esquematismo é complementado, em sociedades complexas, por um 
segundo código esquemático: permitido/proibido15. Este segundo código 
é importante, uma vez que permite ao direito distanciar-se da moral e se 
transformar num sistema auto-referencial e autocontrolado. Com isso, 
está aberto o caminho para que uma outra esfera de modos de comporta
mento - moralmente neutros - possa dar entrada no amplo sistema jurídico. 

Sem embargo, os dois esquematismos binarios justo/injusto e permi
tido/proibido, os quais não têm como tarefa precípua fornecer informa
ções para uma compreensão melhor do direito, são fundamentais porque 
permitem estabelecer um modo de comunicação - um sistema de engates 
e de seleções de sentido - que continua funcionando mesmo em meio a 
conflitos, isto é, mesmo quando os meios de comunicação normais 
enfrentam obstáculos. 

E essa constatação é importante para Luhmann, uma vez que, para 
ele, a função do direito não consiste em evitar conflitos. Ele tende, inclu
sive, a multiplicá-los, à medida que as relações sociais se tomam mais 
complexas. 

Por isso, a função básica do esquematismo tem a ver apenas com a 
solução não violenta de conflitos mediante formas de comunicação jurí-

'4 Ibiã., 510. 
15 ibid., 511. 
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dicas que operam de modo a permitirem uma solução que não apela para 
a força bruta. E neste sentido é permitido asseverar que o direito luhman-
niano também se coloca a serviço de uma comunicação, porém, "com 
outros meios".16 Segundo Luhmann, o direito pode preencher a sua fun
ção comunicativa específica pelo fato de ser autônomo na utilização dos 
esquematismos Recht/Unrecht, permitido/proibido, dos quais somente ele 
pode dispor. 

O importante é que, por este caminho, o direito pode transformar-se 
em um sistema de imunidade da sociedade, capaz de enfrentar e absorver 
as inseguranças e estorvos provocados pela dupla contingência intersub
jetiva oriunda dos sistemas psíquicos auto-referentes ou "caixas-pretas"17. 

Em síntese, convém ter em mente que o esquematismo luhmanniano 
permite estabilizar, mediante normas, expectativas de comportamento que 
encontram respaldo na sociedade18. Ou seja, enquanto "sistema de imuni
dade" que protege - por meio de um operar comunicativo - a sociedade 
contra a insegurança oriunda das caixas-pretas. E nesse sentido é permiti
do afirmar que ele carrega de, certa forma, um "futuro aberto" para den
tro de uma sociedade fechada. 

4. A questão do direito em Jürgen Habermas 

As idéias de Jürgen Habermas acerca do direito seguem rumos dis
tintos e são pensadas numa perspectiva oposta à de Luhmann. Mesmo 
assim, ouso afirmar que Habermas não ficou totalmente imune à forma 
como Luhmann aborda a sociedade e o seu direito. Habermas, inclusive, 
concorda explicitamente com certas idéias de Niklas Luhmann especial
mente quando este afirma que as filosofias clássicas do direito não conse
guem fazer jus à complexidade do direito na atual sociedade mundial. E 
dada essa impossibilidade das filosofias do direito, imperioso se torna ir à 
busca de novas alternativas teóricas. 

Habermas tomou a estrada de uma "teoria discursiva do direito" que 
evita tomar partido, seja em prol do jusnaturalismo, seja em prol do jus-
positivismo, preferindo "singrar entre os escolhos do juspositivismo e do 
justuralismo"19. 

Entretanto, se o problema. que provocou a filosofia do direito, 
habermasiana, é o mesmo, em princípio, que desencadeou a reflexão 

iß Ibid. 
17 ibid., 512. 
1 8 HORSTER, D. "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm". Moral und Recht in der post

christlichen Moderne. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1995, 143. 
1 9 HABERMAS, J. Direito e democracia, I I , 313-314. 
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luhmanniana, a arquitetura teórica é completamente distinta. Porquanto 
distinta é a perspectiva, distintos são os conceitos e distinta é a referencia 
inicial. Em Habermas, esta é dada pelo direito moderno que se apresenta 
como um sistema de normas positivas e obrigatórias cuja legitimidade 
depende da garantia da liberdade dos sujeitos, não de uma imunização 
da insegurança das caixas-pretas. A perspectiva não é a do observador 
imparcial e não-participante que observa as comunicações de outros 
observadores, e sim, a de um teórico participante do mundo social e jurí
dico, cujo interesse precípuo se orienta por uma interpretação crítica. 

O direito moderno, entretanto, - que constitui a referencia inicial de 
Habermas - ostenta, segundo ele, urna dupla face, permitindo um duplo 
enfoque, que é necessário levar na devida conta, já que: a) em urna pers
pectiva estratégica, as pessoas podiam considerar as normas do direito 
como simples ordens que limitam faticamente seu espaço de ação; b) em 
uma perspectiva performativa - intersubjetiva e comunicativa - elas 
podiam interpretá-las como mandamentos válidos e legítimos, a serem 
seguidos por respeito à lei. 

Não obstante isso, Habermas está atento ao fato - capital para as 
reflexões críticas de Luhmann - de que atualmente o direito perde cada 
vez mais o seu sentido comunicativo e se desliga gradativamente da polí
tica e da moral. Ao olhar perspicaz de Habermas não escapa o fato de 
que, com isso, o direito desata e lança fora o nexo interno que o poderia 
prender à organização democrática do poder político. 

E quando isso acontece, o direito deixa de ser fruto de um entendi
mento intersubjetivo motivado racionalmente, obtido no âmago de uma 
associação de membros livres, iguais e autônomos do direito. 

Habermas concebe a questão crucial para a sua filosofia do direito 
tendo ante os olhos esse estado de coisas. Tal questão pode ser formulada 
sinteticamente da seguinte maneira: será que os cidadãos da sociedade 
mundial pós-nacional ainda estão em condições de enxergar a dupla face 
do direito? 

Mesmo que isso ainda fosse possível, seria necessário perguntar, a 
seguir: onde apoiar a legitimidade das normas jurídicas de sociedades 
pluralistas, multiculturais e altamente complexas? De onde elas poderiam 
extrair sua legitimidade20. 

Habermas trabalha com a seguinte hipótese teórica: mesmo que as 
condições complexas e multifuncionais das nações e grupos humanos da 
sociedade contemporânea sugiram o contrário, é possível pensar que o 
direito está ligado essencialmente à idéia de uma auto-organização de 
cidadãos livres e iguais. 

2 0 Ibiã., 308. 
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Amparado nesta hipótese, ele formula a tese segundo a qual é possí
vel discutir a validade e a legitimidade do direito se lançarmos mão do 
princípio da razão comunicativa - procedimental. 

A luz desse principio, o direito é interpretado como o resultado de 
uma "gênese racional" e de um procedimento racional comunicativo e 
discursivo detentor de um sentido performativo. Ele permite descobrir 
que direitos os participantes se atribuem mutuamente a partir do momen
to em que decidem formar uma comunidade social regulada pelo direito e 
pela razão. Isso equivale a afirmar, nessa linha de raciocínio, que a com
preensão racional do direito em geral ou do texto de uma constituição em 
particular, implica o recurso a uma prática comunicativo-discursiva, 
orientada pelo entendimento racional. Tal imperativo resulta precisamen
te do fato de que nas sociedades pluralistas atuais não existe mais a pos
sibilidade de um consenso generalizado sobre o conteúdo (moral ou natu
ral) das normas do direito, apenas sobre o procedimento capaz de gerá¬
-las. E esse procedimento só pode ser, segundo Habermas, o procedi
mento democrático-comunicativo. 

Esse "procedimento democrático-comunicativo da produção do 
direito" passa a ser a única fonte de legitimidade pós-metafísica aceitável 
em meio ao atual pluralismo. Nele, o direito positivo pode se legitimar 
mediante um procedimento público e racional de formação da opinião e 
da vontade. 

Além disso, o procedimento, que segue o critério da "aceitabilidade 
racional", é fundamentado sobre o princípio do discurso (D), cuja formu
lação é a seguinte: "Podem pretender legitimidade as normas e modos de 
agir com os quais poderiam concordar livremente todos os possíveis 
atingidos enquanto participantes de um discurso racionar'.21 Esse prin
cípio procedimental autoriza a suposição - falibilista - segundo a qual, os 
argumentos e normas obtidos por este caminho são mais ou menos acei
táveis do ponto de vista racional. 

O sistema habermasiano apresenta dois argumentos principais em 
prol do princípio do discurso. O primeiro é formulado nos moldes de uma 
teoria da sociedade, nos seguintes termos: o direito preenche funções de 
integração social. Funciona, pois, como uma correia de transmissão capaz 
de transportar a solidariedade cidadã para um nível mais abstrato. Nesta 
linha de argumentação, a própria coação jurídica que normalmente se 
opõe à força integradora da comunicação social pode converter-se em um 
meio de integração. O segundo argumento de Habermas é formulado no 
nível de uma teoria do direito, segundo a qual a legitimação das ordens 
jurídicas pós-modernas implica a idéia da autodeterminação do sujeito. E 
tal idéia leva a pensar que os cidadãos devem poder se entender, a cada 

2 1 Ibid.,319. 
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passo, como autores do direito ao qual estão sujeitos como destinatários2 2. 
Pode-se afirmar, inclusive, que o texto Direito e democracia constitui um 
único grande argumento a favor desta tese, a qual pretende provar que os 
elos que existem entre Estado de direito e democracia não são casuais 
nem meramente históricos, mas internos e conceituais23. 

A questão que se coloca a partir de agora é saber como combinar a 
compreensão habermasiana do direito e da democracia - que não se adap
tam à visão estratégica um povo de demônios racionais - com as condi
ções e funções de uma sociedade complexa e intransparente descrita em 
termos luhmannianos. 

No entender de Habermas, a sua compreensão democrática serve, ao 
menos, como crítica a Luhmann. Porquanto, segundo ele, o primeiro ato 
de uma prática comunicativa de constituição do direito, descrita nos mol
des da teoria do agir comunicativo, insere na complexidade anônima e 
intransparente da sociedade luhmanniana a cunha de uma idéia efusiva, a 
saber, a idéia da autoconstituição de uma comunidade de pessoas livres e 
iguais. E à luz desta idéia, as práticas da criação, da aplicação e da 
implementação do direito podem ser expostas à crítica e à autocrítica 
permanente24. 

Além disso, na perspectiva da razão comunicativa, o direito não 
pode se fechar de modo narcisista ou auto-referencial sobre si mesmo, 
nem se manter por si mesmo, uma vez que ele se alimenta necessariamen
te da eticidade democrática dos cidadãos e de uma política liberal. 

Convém salientar, todavia, que Habermas obriga, de certa forma, o 
direito uma realização paradoxal, porquanto: de um lado, ele tem que 
domesticar - mediante normas - o potencial conflituoso inerente a liber
dades subjetivas. De outro lado, e pelo fato de o poder das normas neces
sitar de um consenso intersubjetivo, esse poder perdura enquanto for 
reconhecido como legítimo na corda-bamba de liberdades comunicativas 
liberadas25. 

Conclusão 

As considerações provisórias acima delineadas fornecem elementos 
para uma contraposição (no tocante a certos conceitos-chave) entre as 
duas vertentes teóricas analisadas. Ou melhor, seria possível agudizar, a 
partir delas, o argumento genérico lançado por Luhmann contra Haber-

2 2 Ibid., 309. 
2 3 / Ä 3 1 0 . 
2 4 Ibid., 323. 
2 5 Ibid., 325. 
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mas, segundo o qual este sobrecarregaria indevidamente os conceitos de 
razão, de subjetividade e de intersubjetividade. De outro lado, permiti
riam discutir o argumento contundente lançado por Habermas contra 
Luhmann, a saber, o de que Luhmann teria elaborado a fundamentação 
solipsista de uma teoria de sistemas artificiais, fechados de modo narci
sista sobre si mesmos, que ignoram o potencial da linguagem comum que 
circula na sociedade, a qual é capaz de enfrentar, dadas as condições de 
sua própria natureza - problemas e tarefas complexas26. 

Prefiro, ao invés disso, limitar minhas observações finais ao fato de 
que predomina, na concepção luhmanniana, a idéia da automanutenção 
do direito, contra a qual se destaca a compreensão comunicativa de 
Habermas. Em segundo lugar, julgo conveniente esboçar um pequeno 
aceno para a preocupante questão da legitimação do direito, ponto central 
da teoria habermasiana e elemento perturbador na concepção da filosofia 
do direito, de Luhmann. 

Luhmann concede a existência de tensões no âmbito do direito e da 
sociedade, as quais relativizam o direito. A principal delas resulta, segun
do ele, da necessidade de se admitir a intensificação das pretensões à 
autodeterminação e à auto-realização individual na sociedade de hoje, 
como se pode depreender da seguinte citação: "se viver significa viver de 
acordo com a autodeterminação individual, então se tornam necessárias 
infrações à lei. Porquanto a emancipação não seria possível se a imposi
ção do direito fosse completa"21. 

Além disso, Luhmann relativiza o direito lembrando que este, como 
todos os sistemas autopóiéticos, depende intrinsecamente da história, uma 
vez que começa a funcionar a partir de uma situação já estruturada preli
minarmente. 

Por isso, ele chega a afirmar o seguinte: "pode ser que a atual emi
nência do sistema do direito... não passe de uma simples anomalia euro
péia, a qual será enfraquecida no decorrer da evolução de uma socieda
de mundial"2*. 

Sem embargo, Luhmann se sente incapaz de enfrentar a questão da 
legitimação do direito, porque isto significaria, segundo ele, admitir um 
direito à resistência contra o próprio direito. 

E ante tal possibilidade, a maioria dos teóricos do direito recuam 
imitando Luhmann2 9. 

No meu entender, Habermas parece constituir uma exceção! 

2 6 Id. Zeitdiagnosen, 163-164. 
2? LUHMANN, N. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1995, 569. 
2» Ibid., 585-586. 
2 9 Ibid., 38. 
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ABSTRACT 

This article consists o f a number of initial reflections on concepts inherent to 
the theoretical paths traced by J. Habermas and N . Luhmann. I t was developed 
with the intention of showing how a confrontation between their ideas allows us to 
offer contrasts to specific elements o f Habermas's arguments. The understanding 
of these divergences is necessary for an accurate interpretation of their respective 
theories o f law. 



FOUCAULT E O PODER 

José de Almeida Pereira Aredes 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa 

Há só um modelo de justiça em todos os Estados: o que 
convém aos poderes constituídos. Ora estes é que detêm a 
força. De onde resulta (...) que a justiça é a mesma em toda 
a parte: a conveniência do mais forte. 

Platão, República, 339a1 

Soa claramente desafiante, ainda hoje, a reflexão de Platão sobre a 
justiça empreendida na República. 

Corrobora muitas vezes a voxpopuli, quiçá mal informada, esta opi
nião (no sentido que Platão dava ao termo). Contestá-la-ão os defensores 
do progresso. Dirão talvez, com Hegel, que, pelo menos no chamado 
Ocidente, a evolução da prática da justiça é óbvia. 

Aqui, porém, se nos propomos interpelar o/a leitor/a, não é sobre o 
conceito de justiça em Platão, mas sobre a polémica, sempre actual, quer 
de um ponto de vista teórico quer de um ponto de vista prático, que 
envolve as relações poder-justiça, focalizando a nossa atenção nas pro
blematizações 2 propostas por Michel Foucault, filósofo hoje mais estuda
do nos Estudos Unidos da América que na Europa. 

E aceite sem polémica que há pelo menos dois eixos em torno dos 
quais gira a obra de Foucault, a saber, a arqueologia do saber e a genea
logia do poder, sendo justamente esta genealogia que legitima uma apro
ximação à relação justiça-poder de que nos propomos fazer uma breve 
apresentação. 

1 Tradução Maria Helena da Rocha Pereira, Ed. Fundação C. Gulbenkian. 
2 Problematização: "o conjunto de práticas discursivas ou não discursivas que fazem entrar 

qualquer coisa no campo do verdadeiro e do falso e o constituem como objecto do pensa
mento, quer sob a forma da reflexão moral, quer do conhecimento científico, da análise 
política, etc", M . Foucault, Le Souci de la Vérité, Magazine Lhtéraire, n.° 207, Mai 1984. 

Pfrilosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 221-226 
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No entanto, e para as pessoas menos prevenidas, convém desde já 
esclarecer que Foucault não se interessou tanto pela prática judiciária-1 

como pela forma como o poder e o saber se coligaram para a produção da 
identidade do sujeito moderno. 

A genealogia do poder é, pois, como que o pano de fundo onde corre 
a genealogia do sujeito, sendo claro, para Foucault, que a suavizaçao da 
penalidade ocorrida historicamente na Europa não se deveu ao carácter 
progressivamente humanizante do exercício do poder, mas a uma estraté
gia do próprio poder (ou ao resultado das relações de poder) cujo exercí
cio, cada vez mais fundado no conhecimento científico, passou progressi
vamente da repressão do corpo à compreensão dos mecanismos da mente, 
formatando e normalizando para evitar ter que castigar. 

É em Vigiar e Punir que, depois de ter problematizado (em Arqueo
logia do Saber e A ordem do discurso) as formas de condicionamento da 
produção de enunciados e, consequentemente, das condições de possibi
lidade de produção discursiva da verdade, Foucault passa à problematiza
ção das formas de condicionamento e produção do ser dos indivíduos, 
não dicotomizando, agora, a análise entre práticas discursivas e não dis
cursivas, antes integrando o dizível e o visível*. 

Em Vigiar e Punir Foucault faz uma entrada fulgurante: relata com 
bastante pormenor o suplício a que foi submetido um tal Damiens, con
denado em 2 de Março de 1757, acusado de regicídio. O relato é de anto
logia: o condenado será torturado de uma forma que hoje causaria horror, 
e seguidamente esquartejado. Tudo em directo, isto é, em público. 

Ora esta forma de castigo, se por vezes era apreciada pelos especta
dores, por vezes dava azo a motins. 

Foi, então, sentida a necessidade de transformar o exercício do poder 
e da justiça, deixando a sociedade de ter na punição a posteriori o seu 
instrumento privilegiado de controle, passando esse controle dos indiví
duos a ser feito a priori, através dos meios de adestramento da subjectivi
dade, locus ideal da normalização. 

Foucault empreende, assim, a problematização da sociedade de ades
tramento que, segundo ele, é a sociedade moderna, sendo essa problema
tização feita a partir de dois conceitos que se tornarão chave para a leitura 
desta obra, a saber, disciplina e norma. 

As disciplinas, poder e tecnologia que trabalham, por toda a parte5, 
os corpos e as almas dos indivíduos com vista à constituição de um novo 
tipo de subjectividade e, consequentemente, de identidade, tecnologias do 

3 Cf. François Ewald, Foucault, a norma e o direito, Lisboa, Vega, 1993. 
4 Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Minuit, 1986, p. 40. 
5 M . Foucault, Surveilleret Punir, Paris, Gallimard, p. 211 (SP). 
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corpo, actuando em função de uma norma, medida e padrão de produção 
do Homem modelo a implementar, são definidas por Foucault como 

"os métodos que permitem o controle minucioso das operações do 
corpo, asseguram a sujeição constante das suas forças impondo-lhes 
uma conexão docilidade-utilidade"6. 

As disciplinas, que começam por ter uma função negativa-repressiva 
(neutralizar os perigos, controlar e fixar as populações), passam depois a 
exercer uma outra positiva (aumentar a possível utilidade dos indiví
duos7), assistindo-se, então, ao nascimento de uma arte (techne) do corpo 
que fabrica corpos-indivíduos quanto mais dóceis mais úteis, corpos 
exercitados e submissos, dotados de maior força, o que lhes aumenta a 
utilidade, em termos económicos, diminuindo-lhes a perigosidade, em 
termos políticos. 

As disciplinas não são, portanto, instituições, antes técnicas, sendo 
disciplinar não só toda a sociedade como a sociedade toda. Por isso, o 
que interessa a Foucault são essas técnicas disciplinares, mais que as 
descrições particulares de instituições como a Escola, o Exército ou a 
Prisão, seus momentos visíveis, pois o que se torna efectivamente rele
vante são as técnicas de subjectivação {tecnologias do eu, como virá a 
chamar-lhes), essa arte produtora de identidades posta em acção nesses 
diversos campos. 

As disciplinas dirigem-se a todos, sendo assim que 

"a escola cristã não deve simplesmente formar crianças dóceis, mas 
deve também permitir vigiar os pais, informar-se do seu modo de 
vida, dos seus recursos, da sua devoção, dos seus costumes"8, 

visando o exercício deste poder difuso e omnipresente três objecti
vos simultâneos: religioso (conversão e moralização); económico (incita
ção ao trabalho); político (luta contra o descontentamento e a agitação). 

Sendo a fuga ao trabalho e a preguiça os pecados mortais da burgue
sia, é claro que o fim último deste adestramento é o aumento da produti
vidade. 

Uma nova teologia moral se inaugura, pois a cura da anormalidade 
consiste em rectificar moralmente a preguiça, essa substância ética que 
vem substituir a carne como lugar de pecado, pois o que o freudo-
-marxismo dizia ser a repressão do eros é na verdade, como Foucault 
brilhantemente o demonstrará, a criação de desejos e a reificação dos 

6 M Foucault, SP, p. 139. 
7 M . Foucault, SP, p. 211. 
8 M . Foucault, SP, p. 213. 
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corpos e dos prazeres que, mais que uma técnica de aumento da produti
vidade, permitirá descobrir uma nova e poderosa forma de exercício do 
poder. 

Assim, se o próprio da modernidade é a aparente suavização ou 
humanização do exercício do poder, de facto, isto apenas corresponde, 
segundo Foucault, a uma mudança de estratégia patente na abolição das 
práticas que tomavam o corpo como alvo da repressão penal, pois se as 
práticas de torturas públicas são abolidas isso deve apenas à premência de 
construir uma novo paradigma de relações de poder. 

O que aconteceu foi que se juntou a necessidade de adestramento 
dos corpos para fins produtivos à caducidade das formas de exercício de 
poder que haviam feito da ofensa à pessoa do Rei, fonte de autoridade, a 
norma de toda a penalidade. 

O novo poder e respectiva tecnologia, que Foucault contesta que se 
tenha exercido a partir das determinações, "em última instância", da infra 
estrutura económica, é apresentado, na evolução do conceito que já refe
rimos anteriormente, em sentido positivo9, como o conjunto de relações 
que "uns exercem sobre os outros"10, procura antes o adestramento dos 
indivíduos através da constituição de um complexo científíco-judiciário 
que será, afinal, a arqueogenealogia do sujeito moderno, entrelaçando o 
discurso científico com a prática punitiva, interacção de uma tecnologia 
disciplinar e de uma ciência social normativa11. 

Substituindo a tortura do corpo por uma ortopedia das almas, a des
truição do corpo dá lugar à sua domesticação 1 2, o carrasco é reciclado em 
técnico de adestramento13, uma vez que o objectivo não é, doravante, 
extirpar um membro (social) gangrenado, mas curá-lo e prevenir a putre-
facção de outros. 

Daí a constituição de uma semio-técnica do poder com novas regras, 
desde a colaboração entre a polícia e a justiça à "personalização" das 
penas: está-se a criar indivíduos e a transformar esses indivíduos em 
sujeitos (leia-se, em objectos). 

9 O poder em sentido negativo é apresentado como o exercício da dominação, 
caracterizado por uma total ausência de relações, portanto de sentido único. Ainda 
assim, gerador de resistência. 

1 0 M. Foucault, Dcux essais sur le sujet et le pouvoir, in Robinow, D., Hubert e Rabinow, 
P., Michel Foucault, un parcours philosophique. Paris, Gallimard, 1984, p. 312. 

1 1 François Ewald, Un pouvoir sans dehors, Michel Foucault philosophe, Paris, Ed. du 
Seuil, 1989, p. 201-202. 

1 2 M . Foucault, SP, p. 22. 
1 3 "Par 1'effet de cette retenue nouvelle, toute une armée de techniciens est venue prendre 

la releve du bourrcau, anatomiste immédiat de la soufrance: les surveillants, les méde-
cins, les aumôniers, les psychiatres, les psychologues, les éducatcus; [ . . .]", M. Fou
cault, SP, p. 11. 
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O locus pedagógico da aplicação da penalidade é agora o psiquismo, 
não sendo alheio a isto o lançamento das bases da Psicologia Experimen
tal no asilo e na prisão a partir do séc. XVII I , pois o poder torna-se mais 
científico, sendo razoável esperar que a mudança de paradigma actual
mente em curso desloque o controle das almas para os genes. 

Os reformadores humanistas, concebendo o Homem como uma uni
dade psico-somática, queriam que o seu saber fosse aplicado à alma, sem 
descurar, claro, o corpo. O controle das representações e dos interesses, 
ligadas ao contrato social e ao imperativo de eficácia, resultou em receita 
para o exercício do poder sobre os indivíduos: 

"o espírito como superfície de inscrição, tendo a semiologia por ins
trumento; a submissão dos corpos através do controle das ideias; a 
análise das representações como princípio de uma política dos corpos 
bem mais eficaz que a anatomia ritual dos suplícios."1 4 

Assim, e enquanto fabrica indivíduos através do controle minucioso 
dos seus tempos, ocupações e gestos e do cuidado com as suas diferenças, 
o poder disciplinar vai tornando homogéneo o espaço social, e se antes se 
dava como espelho e modelo, esconde-se agora controlando todos e cada 
um, fazendo de cada indivíduo um caso, numa individuação infinita e 
interminável, formação contínua e continuada de identidades. A socieda
de é agora um espaço concentracionário aberto onde cada um tem a ilu
são de ser diferente, de ser livre e de ser ele próprio. 

Por isso a exclusão já não é para fora desse espaço social, mas no 
seu interior. O delinquente, o anormal da penalidade, não é expulso mas 
reciclado, pois o objectivo é normalizar através da disciplina. Daí que a 
prisão seja reeducadora e se pretenda a reintegração daquele que errou 
pois, dado que não há natureza substancial a respeitar, a identidade de 
cada um é fruto da aplicação da técnica adequada visando o objectivo 
eleito. 

Se as "luzes" descobriram a liberdade, também criaram as discipli
nas15, e o sonho de libertação da Aufklärung através da razão tornou-se per
versamente no pesadelo climatizado da racionalização, origem das Ciências 
Humanas, do nascimento da Psicologia Forense, das técnicas biográficas 
que criam personalidades e identidades, enfim, da coligação discurso penai 
- discurso psiquiátrico, progenitores do indivíduo perigoso10. 

Se muitos gostam de rotular Foucault como post-moderno pela críti
ca que dirigiu à modernidade, ele próprio diz-nos que é por continuarmos 

1 4 M . Foucault, SP, p. 105. 
1 5 M . Foucault, SP, p. 224. 
1 6 M. Foucault, SP, p. 259. 
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em plena modernidade que as prisões, criticadas há mais de cento e cin
quenta anos, se mantêm em funcionamento com algumas melhorias pon
tuais. Na verdade, afirma, elas produzem um tipo de ilegalismo (ou 
anormalidade) controlável, legitimam o controle policial sobre as popu
lações e os indivíduos, justificando a modelo de normalidade proposto 
pelo "poder da classe dominante"17. 

No desenvolvimento desta tecnologia do micro-poder poderíamos 
talvez encontrar a vigilância electrónica e informática hoje ao dispor das 
instâncias de controlo. Mas será o controlo absoluto? A conflituosidade 
no seio das próprias instâncias do exercício do poder parece mostrar que, 
tal como Foucault o afirmou, o poder não é monolítico, antes relação. Em 
perpétuo movimento. 

Terá, então, algum sentido a citação em epígrafe? 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present some thoughts upon the ever pressing 
question of the role of justice in our societies, according to Michel Foucault. 
Centered upon Discipline & Punish: The Birth of the Prison, the paper draws the 
guidelines which Foucault developed about the aggiornamento of the exercise of 
power and its changing methods, from torture to the scientific methods which he 
named technologies of the self. Going from the exercise of violence centered upon 
the body to its submission by means of idea and mind control, power has 
associated itself to the scientific (psychiatric) approach of identity, leading to a 
controllable abnormality (present in prisons). All of this in the name of a 
population policy, a bio power which ensures the docility of individuals while 
optimizing their productive force. Hence the remaining epigraph quoted challenge 
where Plato provocatively states: ?justice is the same everywhere, it is the rule of 
the strongest? 

1 7 "On peut dire que la délinquance, solidifíée par un systéme penal centré sur la prison, 
représente un détournement d'illégalisme pour les circuits de profit et de pouvoir i l l ici-
tes de la classe dominante", M . Foucault, SP, p. 286. 
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Introdução ao problema 

Aristóteles, na Metafísica, disse o seguinte: 

"Mas também não é possível que haja algo intermédio entre contradi
tórios, mas é necessário, ou afirmar, ou negar um [predicado] qualquer 
de um [sujeito]. Isto é evidente, em primeiro lugar, se definirmos o 
que é o verdadeiro e o falso. Com efeito, dizer que o que é não é, ou 
que o que não é é, é falso; e dizer que o que é é. e que o que não é não 
é, é verdadeiro, de tal maneira que também aquele que diz que [algo] é 
ou que não [é], diz o verdadeiro ou o falso." (Metafísica IV, 7, 
1011*23-28) 

Aristóteles argumenta aqui que, dada uma concepção natural da ver
dade e da falsidade, sempre que dizemos que alguma coisa é o caso, dize
mos alguma coisa verdadeira ou falsa. Se assim é, não pode haver "algo 
intermédio entre contraditórios", e o princípio de bivalencia é correcto. 

O deflacionismo quanto à verdade é uma das teorias da verdade mais 
populares nas últimas décadas. De acordo com o deflacionismo, a verda-

1 Agradeço a ajuda de Maria José Figueiredo pela tradução da passagem de Aristóteles 
citada. Agradeço também a João Branquinho, Paul Egré, Manuel García-Carpintero, 
Michael Glanzberg, Patrick Greenough, John Hawthorne, Peter Ludlow, Sebastiano 
Moruzzi, Robert Stainton, Peter Sullivan, Célia Teixeira e EliaZardini a ajuda, críticas e 
sugestões. O trabalho aqui apresentado foi possível graças ao apoio financeiro da bolsa 
SFRH/BPD/16678/2004 (FCT) e dos projectos Conteúdo, POCTL'FlL/55562/2004 (FCT), do 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e Ontológica] Dependence, HUM2004-
-05609-C02-01 (DGI, Ministério Espanhol da Investigação e Educação) do grupo LOGOS 
da Universidade de Barcelona. 

Philosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 227-244 
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de não é uma propriedade substancial. O essencial que há a dizer sobre 
ela está captado em certos esquemas para a verdade que são semelhantes 
ao dictum aristotélico sobre a verdade. Pode, então, um deflacionista acei
tar que há "algo intermédio entre contraditórios", isto é, que há contra-
-exemplos ao princípio de bivalência? 

Muitas pessoas consideram a existência de certos casos problemáti
cos uma boa motivação para negar o princípio de bivalência, e entre essas 
pessoas encontram-se alguns deflacionistas. O deflacionista deve defen
der que todos os casos de esquemas para a verdade são correctos e essen
ciais à compreensão do que a verdade é. Mas o deflacionista depara com 
um grave problema quando é confrontado com a possibilidade de contra-
-exemplos ao princípio de bivalência. O princípio de bivalência diz que, 
se X é um portador de valores de verdade, X é ou verdadeiro ou falso. O 
problema do deflacionista é então tornar a suposição de que há contra-
-exemplos à bivalência compatível com a correcção do esquema para a 
verdade. Há, em particular, um argumento simples que demonstra que a 
suposição da existência de contra-exemplos à bivalência é absurda, se o 
esquema para a verdade for correcto. 

Este não é o único problema com que se confrontam os esquemas 
para a verdade. E sabido que casos de paradoxos como o do mentiroso 
geram problemas a qualquer teoria, e o deflacionismo não é excepção. 
Outro problema normalmente pouco mencionado é o de a possibilidade 
de existirem contra-exemplos ao princípio de bivalência (chamemos-lhes 
falhas, que podem ser ou nenhum valor de verdade ou outro valor entre 
verdadeiro e falso) poder, por si só, indicar que o esquema da verdade 
não é correcto. Para salvaguardar os esquemas, pode apelar-se àquilo a 
que chamo o requisito de prioridade, de acordo com o qual o estatu
to/valor de verdade de uma frase 'é verdade que P\ que inclui o predica
do de verdade, deve ser o mesmo que o estatuto/valor de verdade de uma 
frase anterior tP\ que não contém um predicado de verdade. 

Vou argumentar, contudo, que as tentativas que têm sido feitas para 
tornar a suposição da existência de contra-exemplos ao princípio de biva
lência compatível com os esquemas para a verdade fracassam. Essas ten
tativas têm normalmente dois momentos: em primeiro lugar, procuram 
lidar com a forma como podemos rejeitar que um certo item é bivalente 
sem cairmos em auto-contradição, e em segundo lugar, procuram explicar 
como, apesar de haver falhas, os esquemas para a verdade e falsidade 
continuam a ser correctos. A rejeição de que uma frase é bivalente pode 
ser feita, ou revendo o sentido de negação empregue, ou pelo quietismo, 
justificando a abstenção de afirmar, de uma forma ou de outra, que uma 
frase tem um valor de verdade. Um dos problemas destas propostas é 
encontrar uma forma que não seja ad hoc de justificar, quer um diferente 
uso para a negação, quer o quietismo. 



Qualquer destas propostas pode exigir que a verdade e a falsidade 
sejam, de alguma forma, tratadas como predicados parcialmente defini
dos (haverá casos para os quais a sua aplicação não está definida) e que o 
requisito de prioridade se aplique. Contudo, não podemos estipular sim
plesmente que a verdade e a falsidade são predicados parcialmente defi
nidos. A objecção fundamental que vou levantar é a de que o requisito de 
prioridade é usado para salvaguardar os esquemas (T) e (F), mas ao mes
mo tempo a plausibilidade do requisito de prioridade depende da plausi
bilidade de (T) e (F). Ora, enquanto que os esquemas parecem plausíveis 
com casos 'normais', não é de todo claro como devem ser tratados em 
casos problemáticos. Portanto, o requisito de prioridade de nada serve na 
defesa dos esquemas. Pelo contrário, argumentarei que os casos de falhas, 
a existirem, falsificam os esquemas (T) e (F), e que, portanto, nem os 
predicados de verdade e falsidade têm de ser parcialmente definidos, nem 
a noção de negação tem de ser revista. Consequentemente, o que deve ser 
avaliado é se os alegados casos de falhas realmente motivam uma con
cepção de verdade que não é essencialmente captada pelo esquema (T). 
Mas este é um problema que ultrapassa o âmbito deste ensaio. 

Em conclusão, das duas uma, ou o deflacionismo é inadequado 
enquanto teoria sobre a verdade, ou não existem contra-exemplos à biva-
lência e o princípio não pode ser coerentemente negado. Concluo salien
tando que não é só o deflacionismo que se confronta com este dilema. 
Qualquer pessoa que defenda que alguma versão dos esquemas para a 
verdade e falsidade é correcta confronta-se com o mesmo tipo de dificul
dade, mesmo que não pense, como o deflación isla, que os esquemas 
dizem 'tudo o que há a dizer sobre a verdade'. 

2. Deflacionismo e bivalencia 

2.1. O que é o deflacionismo e o que o motiva? 

Existem várias versões do deflacionismo. Entre os seus defensores 
encontram-se por exemplo Hartry Field, Paul Horwich e Scott Soames. 
As diferenças entre as propostas de cada um destes autores dizem respeito 
aos detalhes da formulação da teoria, e à escolha dos portadores básicos 
de valores de verdade. Assim, enquanto que, por exemplo, Field sugere 
que avaliemos as frases ou as elocuções de frases quanto a valores de 
verdade, Paul Horwich e Scott Soames defendem que é a proposição 
expressa na elocução de uma frase que é primariamente avaliável como 
verdadeira ou falsa. 

Uma ideia comum às várias versões do deflacionismo é a de que a 
verdade não é uma propriedade substancial, e que portanto é um erro 
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tentar investigar a sua natureza subjacente. A tese central do deflacionis-
mo é a de que o significado do predicado de verdade é esgotado (ou é 
definido implicitamente) em casos particulares de certos esquemas, os 
quais pretendem captar a noção de verdade tal como ela foi elucidada por 
Aristóteles. Se a verdade for predicada de frases, então temos o esquema: 

(T) lP' é verdade se, e só se, P. 

Uma formulação alternativa é o esquema de equivalência que predi
ca a verdade de proposições, identificadas como aqueles itens que são 
expressos por certos usos de frases declarativas, e referidos com expres
sões nominais da forma 'que P' 

(T*) É verdade que P se, e só se, P. 

E ainda possível formular esquemas em que a verdade é predicada 
de elocuções que dizem que algo é o caso: 

(T**) Se e diz que P, então e é verdadeira se, e só se, P. 

A falsidade é normalmente introduzida desta forma: 

(F) 'P' é falsa se, e só se, não (é o caso que) P.2 

Os deflacionistas defendem a sua teoria com argumentos e comentá
rios de teor diverso. Segundo Horwich, por exemplo, o predicado 'verda
de' existe para satisfazer uma necessidade lógica, a qual se manifesta na 
correcção de inferências tais como: 

(PI) Eu penso que hoje está calor. 
(P2) E verdade que hoje está calor. 
(Cl) Aquilo que eu penso é verdade. 
(C2) Hoje está calor. 

Segundo Horwich 1998, pp. 2-3, as proposições relativas à verdade 
derivam a sua utilidade da correcção de inferências como esta. A verdade 
desempenha este papel inferencial porque, para qualquer frase declarativa 
"P", obtemos uma expressão nominal "que P" à qual o predicado "é ver
dade" pode ser acrescentado. Isto é, "é verdade" é um nominalizador, 
mas é também um denominalizctdor, pois obtemos a frase "P" a partir de 

2 Obviamente, poderíamos formular esquemas correspondentes para a falsidade com base 
em (T*) ou em (T**). A falsidade pode ser introduzida, ou como não-verdade, ou como 
a verdade da negação. Em qualquer dos casos, obter-se-á sempre a equivalência entre 'é 
falso que P' e 'não P\ou 'não é o caso que P') 
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uma predicação de verdade "é verdade que P". O predicado de verdade 
permite também generalizar sobre varias proposições ("tudo o que o Papa 
diz é verdadeiro"). 

Soames 1999, por outro lado, justifica a defesa do esquema (T) 
argumentando que ensinamos o significado do predicado "verdade" às 
crianças dando exemplos do esquema (T). A correcção de (T) é central à 
noção de verdade porque, segundo Soames, "it incorporates a linguistic 
rule essential to understand the truth-predicate. Conveying the meaning 
of the truth-predicate in English involves conveying the acceptability of 
all instances of (T). Anyone competently employing the predicate cannot 
reject any such instance". (Soames, 1999, p. 51) 

O deflacionismo é atraente, em grande medida, devido à aparente 
simplicidade e ao carácter intuitivo dos esquemas de equivalência que 
exemplificam a teoria. Além do mais, parece dispensar grandes compro
missos epistémicos ou metafísicos para explicar a noção de verdade. Mas 
o deflacionismo também tem sido alvo de bastantes críticas.3 O problema 
que irei abordar aqui é o de saber se o deflacionismo é compatível com a 
suposição da existência de contra-exemplos ao princípio de bivalência. 

2.2 O princípio de bivalência e a motivação para o rejeitar 

A bivalência não estabelece que absolutamente tudo é verdadeiro ou 
falso. A bivalência dirá, isso sim, de um portador de valores de verdade X à 
nossa escolha, que X é verdadeiro ou falso. Por outras palavras, aquilo que 
pode ser um contra-exemplo ao princípio de bivalência deve ser o mesmo 
tipo de coisa que prevemos ser avaliável como verdadeira ou falsa. 

Para simplicidade do argumento, adoptemos (T) e (F) como os 
esquemas preferidos para a verdade e falsidade. Convém ter em mente 
que (T) e (F) simplificam demasiado as coisas. Nem todas as frases decla
rativas são automaticamente avaliáveis como verdadeiras ou falsas; em 
particular, deve levar-se em consideração o contexto em que as frases são 
proferidas para determinar o que é dito, ou que proposição é expressa. 
Vamos supor que no lugar de 'P' só podemos ter frases que expressem 
proposições/digam que algo é o caso. O princípio de bivalência deve ser 
formulado de forma a corresponder a (T) e a (F): 

(B) 'P' é verdadeira ou 'P' é falsa. 

3 Uma das críticas que lhe são apontadas c a de que não acomoda adequadamente a intui
ção de que as verdades correspondem, de alguma forma, à realidade. Outra crítica 
comum é a de que o deflacionismo não é compatível com a semântica vero-condicíonal. 
Ver, por exemplo, Dummett 1959, 1991 cap. 3 e 1999, Davidson 1967 e 1996. Para mais 
críticas ao deflacionismo, ver Wright 1992 cap. 1 e 1999, p. 209 e sqq. 
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Assim, um contra-exemplo a (B) será urna frase que diga que algo é 
o caso, mas que não seja verdadeira nem falsa, isto é: 

(Neg-B): Não é o caso que ('/*' é verdadeira ou lP' é falsa). 

Por que devemos preocupar-nos em saber se (B) é correcto, ou se 
existem contra-exemplos? 

Por um lado, parece manifesto que presumimos que aquilo que dize
mos, que pensamos e em que acreditamos é bivalente - que, se não é 
verdadeiro, então é falso - e isso tem efeitos na forma como pensamos. 
Contudo, a suposição de que aquilo que dizemos e pensamos é bivalente 
confronta-se com dificuldades consideráveis, uma vez que deparamos 
com muitos casos que, aparentemente, não são avaliáveis de uma forma 
ou de outra quanto ao seu valor de verdade. 

Segundo algumas pessoas, como MacFarlane 2003, afirmações con
tingentes sobre o futuro não têm, no presente, qualquer valor de verdade. 
Frege 1892 afirmava que frases com ocorrências de nomes pró
prios/termos singulares vazios exprimem pensamentos que, contudo, não 
são verdadeiros nem falsos. Strawson 1952 encarava as falhas pressupo-
sicionais como causas de falhas de valores de verdade. Outros ainda, 
como por exemplo Scott Soames 1999, vêem no paradoxo do mentiroso e 
na vagueza boas razões para rejeitar a bivalencia. Alguns defensores do 
contextualismo radical, como Charles Travis 1998, 2000, consideram que 
é contigente que (a maioria de) as nossas afirmações tenham, de todo, 
valores de verdade. 

Fornecem estes casos contra-exemplos genuínos à bivalencia? Esta 
questão é demasiado vasta para ser resolvida neste ensaio. O que pode
mos fazer é averiguar se a suposição de que há contra-exemplos genuínos 
à bivalencia é compatível com o deflacionismo, e mais concretamente 
com os esquemas (T) e (F). 

2.3. A incompatibilidade entre o deflacionismo e (Neg-B) 

Suponhamos que o deflacionista tem razão pelo menos no seguinte: 
os esquemas para a verdade e para a falsidade, (T) e (F), são correctos. 
Todas as instâncias de (T) e de (F) são verdadeiras, a aceitação dos casos 
particulares de (T) e (F) é essencial para compreender o que é a verdade e 
a falsidade, e nenhum caso dos esquemas deve ser rejeitado. 

A suposição de que há contra-exemplos a (B) confronta-se com um 
argumento, simples mas muito poderoso, que mostra que a suposição de 
(Neg-B) é absurda. Existem várias versões do argumento. Uma delas é 
avançada precisamente por Horwich 1998 (1990), pp. 76-77, como razão 
para rejeitar a tese de que existem falhas de valores de verdade (portanto, 
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há pelo menos um problema que o deflacionismo de Paul Horwich não 
tem de enfrentar). Outras versões do mesmo argumento são avançadas 
por Dummett 1991, pp. 64-65, e Williamson 1992, que argumentam con
tra a aceitação de um esquema (T) à la Tarski enquanto se afirma que há 
frases que não são verdadeiras nem falsas; por Williamson 1994, p. 188 
contra a suposição de que há elocuções que dizem algo é o caso que não 
são verdadeiras nem falsas; por Travis 1994, p. 171, que argumenta que 
não podem existir pensamentos sem valor de verdade. As variações no 
argumento dizem principalmente respeito à escolha de portadores de 
valores de verdade e às respectivas formulações de esquemas para a ver
dade ou falsidade. Dado que Williamson usa explicitamente o argumento 
em defesa do princípio de bivalência, refenr-me-ei a ele como 'o argu
mento de Williamson'. 

Se supusermos que Neg-B, isto é, não é o caso que ('P' é verdadeira 
ou 'P' é falsa), obtemos o seguinte: 

1. Não ('P' é verdadeira ou 'P* é falsa) suposição 

O segundo conjunto em (3) contradiz o primeiro. Portanto, devemos 
negar a suposição em (1). Não precisamos de eliminar a negação dupla 
em (3) para que o resultado absurdo se siga. O passo crucial é, claramen
te, o de (1) para (2), em que (T) e (F) são usados para substituir o lado 
esquerdo pelo lado direito dos bicondicionais. A aplicação de De Morgan 
no passo de (2) para (3) não é controversa (note-se que o argumento tam
bém é válido intuición i sticamen te). Estamos a supor que 'P' é uma frase 
que conta como portador legítimo de valores de verdade (seja isso o que 
for: exprimir uma proposição, dizer que algo é o caso, ter condições de 
verdade precisas, etc.) 

Este argumento pode parecer demasiado forte a algumas pessoas. Na 
realidade, a reacção daqueles que rejeitam a bivalência perante este 
argumento é semelhante à reacção de muitas pessoas perante o argumento 
ontológico para a existência de Deus. Afinal, ambos são argumentos sim
ples e poderosos, com consequências, para muitos, inaceitáveis. O argu
mento é particularmente problemático para os deflación i stas que não se 
sentem inclinados a defender a bivalência. Como pode o significado do 
predicado de verdade ser dado nos casos particulares do esquema (T), se 
alguns dos casos aparentemente legítimos do esquema conduzem a con
tradições? Os deflacionistas que querem rejeitar a bivalência têm uma 
necessidade premente de desarmar o argumento de Williamson, sem 
abdicar daquilo que é essencial ao deflacionismo. 

2. Não (P ou não P) 
3. Não P e não não P 

1, (T)e(F) 
2, De Morgan 
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3. Tentativas fracassadas 

Para preservar (T) e (F), e admitir contra-exemplos à bivalencia, o 
deflacionista pode/tem de fazer pelo menos algumas das seguintes coisas: 

i) Negação: Descobrir ou estipular um sentido de negação alternati
vo, de tal forma que a negação de que urna frase é verdadeira ou falsa não 
implique (sempre) uma contradição. Em alternativa, tem de apresentar 
uma justificação adequada do motivo por que não podemos descrever um 
putativo contra-exemplo à bivalencia como um item que não é verdadeiro 
nem falso, isto é, tem de justificar o quietismo. 

ii) Requisito de prioridade: para que o deflacionista possa defender 
que todos os casos particulares dos esquemas (T) e (F) são correctos, tem 
de manter que toda a predicação de verdade "'P' é verdadeira" tem sem
pre o mesmo estatuto ou valor de verdade que 'P' (seja ele verdadeiro, 
falso ou nem verdadeiro nem falso?). E tem também de manter que qual
quer predicação de falsidade "'P' é falsa" inverte o valor de verdade de 
'P \ quando esse valor é verdadeiro ou falso, mas preserva o seu estatuto 
quando 'P' não é verdadeiro nem falso. 

iii) Condicional/bicondicional; a última (e comparativamente menor) 
variação que é necessária para preservar (T) e (F) é garantir que a equiva
lência entre os lados direito e esquerdo dos esquemas obtém efectivamen
te, mesmo que os lados direito e esquerdo respectivos não sejam verda
deiros nem falsos. 

Algumas propostas que seguem i), ii) ou iii) são discutidas ou avan
çadas por várias pessoas, por exemplo, por JC Beall 2002, Field 2001 e 
2002, Pelletier e Stainton 2003, Richard 2000 e Soames 1999. Em parti
cular, JC Beall 2002, Richard 2000, e Pelletier e Stainton 2003 conside
ram a hipótese de rever, de alguma forma, o uso da negação, sem fazer 
derivar uma contradição, enquanto que Soames 1999 e Field 2002 procu
ram justificar uma ou outra versão de quietismo. 

Em geral, parece presumir-se que o requisito de prioridade é correc
to. Kripke 1975 e Soames 1999 avançam defesas explícitas do requisito 
de prioridade. Finalmente, o facto de a existência de contra-exemplos à 
bivalência levantar problemas à correcta formulação dos esquemas (T) e 
(F), nomeadamente na forma como se deve entender o condicional ou o 
bicondicional, é discutida em particular por Soames 1999, Richard 2000 e 
Field 2002. Quanto a i i i) , as modificações na forma como o condicional 
ou o bicondicional são entendidos só serão úteis na medida em que i) e ii) 
possam ser defendidos. 
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3.1. A negação 

A negação está intimamente ligada à verdade e à falsidade, e portan
to à bivalencia. Aqueles que propõem uma revisão do uso da negação em 
ligação com a rejeição da bivalencia podem alegar que há usos da nega
ção que não estão tão intimamente ligados à verdade, à falsidade e à biva
lencia. Quando dizemos que não é verdadeiro nem falso que P, talvez não 
queiramos dizer que não é verdade que P no sentido em que podemos 
inferir que P não é o caso; e talvez não queiramos dizer que não é falso 
que P no sentido em que podemos inferir que não é o caso que não P. 
Mas, se não é isso que queremos dizer, então o que quereremos realmente 
dizer? Poderá esse uso da negação desarmar o argumento do Williamson 
ao mesmo tempo que nos permite negar a bivalencia? 

Existem várias propostas para entender a negação de outra forma. A 
mais substancial é a de que existem dois sentidos relevantes da negação 
que podemos distinguir. Há várias propostas na literatura sobre a forma 
de tratar os dois tipos de negação (e até sobre as designações que deve
mos atribuir-lhes). Podem ser distinguidos dois tipos de negação cha-
mando-lhes negação forte ('não') e fraca ('na')4. 

Imagine-se que temos uma frase P que pode ser verdadeira (V), falsa 
(F) ou falha - e podemos usar '*' para indicar esse estatuto. 

A negação dita forte 'não7-> é o sentido de negação que está ligado à 
falsidade. Uma frase 'P' é falsa se não é o caso que P. Isso não acontece 
com a negação dita fraca 'na7~. A negação fraca não significa 'não é o 
caso que...' e não se supõe que esteja ligada à falsidade (caso contrário, 
nada é conseguido com a distinção introduzida). 

O deflacionista quer, recordemo-nos, que todos os casos particulares 
dos esquemas para a verdade e falsidade sejam correctos. Sendo assim, 
pretende preservar a intersubstitutividade entre os lados esquerdos e os 
lados direitos dos esquemas de equivalências em qualquer contexto. No 
contexto da negação forte ('não') temos: 

- Não ('P* é verdade) se, e só se, não P 

- Não ('P' é falso) se, e só se, não não P 

No contexto da negação fraca ('na') temos antes: 

- Na ('P' é verdade) se, e só se, naP 

- Na ('P' é falso) se, e só se, na não P. 

Podemos usar símbolos em vez de palavras, por exemplo ' - ' para a negação fraca e '->' 
pai a a negação forte. 
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Assim, se negarmos que T ' é verdadeira e que */>' é falsa usando 
'na' podemos inferir apenas que na P e na não P, o que não é nenhuma 
contradição. 

Para que estas equivalencias sejam verdadeiras mesmo quando 'jP' é 
falha (*), as atribuições de verdade ou de falsidade devem ter o mesmo 
estatuto que P, isto é, devem ser, também elas, falhas. Portanto, enquanto 
o lado direito e esquerdo das equivalências com 'não' são falhas, nas 
equivalências com 'na', o lado esquerdo e o lado direito são ambos ver
dadeiros. 

Devemos notar que isto quer dizer que não podemos negar que uma 
afirmação seja bivalente usando 'não'/ ' - ' , porque não poderíamos fazer 
tal afirmação com verdade. Devemos também notar que, para que os 
esquemas (T) e (F) sejam correctos mesmo quando ambos os seus lados 
não são bivalentes, devemos tratar o bicondicional na formulação dos 
esquemas de forma a permitir que um bicondicional da forma 'A sse B' 
possa ser verdadeiro quando A e B têm o valor *lfalha. 

Tudo parece resolver-se quando consideramos as equivalências 
esquemáticas com 'na', uma vez que isso parece permitir afirmar com 
verdade que uma certa frase ou afirmação não é verdadeira nem falsa e 
parece também manter os esquemas (T) e (F) como correctos. 

A dificuldade com que deparamos com o novo tipo de negação pren
de-se com a dificuldade de explicá-la sem a reduzir à negação forte, e 
sem a definir circularmente em termos de falha. Não podemos dizer que 
'na P' é verdadeira nas condições indicadas na tabela, e depois querer 
explicar que uma frase é falha quando não é verdadeira nem falsa. O 
problema é que, se o fizéssemos, ou estaríamos a usar a negação forte 
'não', e não conseguiríamos progredir de todo, ou estaríamos a usar a 
negação fraca 'na', o que seria viciosamente circular. Precisamos da 
noção de negação fraca para descrever as falhas de uma forma não con
traditória, mas isso proíbe o uso da noção de falha para definir 'na'.5 

Mesmo que seja possível avançar com diversos sentidos técnicos de 
negação, não parece haver qualquer motivação independente para usar 
um sentido ou outro na negação da bivalencia. Do meu ponto de vista, a 
introdução de um novo significado para a negação tem apenas uma justi
ficação, que é evitar a derivação de contradições. E portanto é ad hoc. 

Mesmo que o facto de a introdução de 'na' ser ad hoc não seja uma 
razão persuasiva contra 'na', há outro problema com os usos da negação 
aqui envolvidos que mencionarei mais à frente. 

5 Uma hipótese seria seguir a sugestão de Beall 2002, que consiste em tratar a negação 
fraca como primitiva, da mesma forma que a negação forte. Para uma discussão detalha
da deste problema e do argumento de Beall, cf. Marques, MS. 
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3.2. Predicados parcialmente definidos e o quietismo 

Recordemo-nos da tabela acima. Nela, a atribuição de 'verdadeira' 
ou 'falsa' a uma frase 'P' que é falha resulta numa frase que também é 
falha. É preciso que assim seja para que os esquemas (T) e (F) sejam 
verdadeiros mesmo quando 'P' não tem valor de verdade. Naturalmente, 
para que (T) e (F) sejam preservados, o bicondicional "...se, e só se..." 
tem de ser entendido de maneira a ser verdadeiro sempre que ambas as 
suas condições têm o mesmo estatuto, mesmo que esse estatuto seja uma 
falha. O deflacionista que quer introduzir falhas precisa portanto de tratar 
os predicados 'verdadeiro' e 'falso' como predicados que não são aplicá
veis em todos os casos - isto é, a preservação de (T) e (F) implica tratar 
os predicados 'verdadeiro' e 'falso' como predicados que são parcialmen
te definidos.6 

Soames 1999 propõe precisamente que se faça uma revisão do 
bicondicional e se trate a verdade como uma noção parcialmente definida. 
Segundo Soames, os casos do paradoxo do mentiroso são uma boa moti
vação para rejeitar a bivalência, e é a suposição de que todas as frases, 
inclusive o mentiroso, obedecem à bivalencia que leva a contradições. 
Mas Soames admite que negar que uma frase obedece à bivalência leva 
igualmente a contradições, pelo que propõe um modelo de predicados 
parcialmente definidos. 

Um predicado é parcialmente definido quando é aplicado a itens 
para os quais não foi definido. Há itens aos quais se aplica claramente, 
itens aos quais não se aplica claramente, e itens para os quais a sua apli
cação ou não-aplicação não está definida. O modelo parece identificar 
uma condição que pelo menos alguns predicados podem satisfazer. 
Segundo Soames, a verdade obedece ao modelo proposto. Os casos do 
mentiroso, por exemplo, seriam casos para os quais a verdade não está 
definida. 

Soames chama infundamentadas às frases a que eu estou a chamar 
falhas, mas as frases infundamentadas não devem ser descritas como nem 
verdadeiras nem falsas, porque isso gera contradições. Essas serão frases 
que não podemos afirmar, nem negar, nem afirmar que são verdadeiras, 
nem negar que são verdadeiras, nem afirmar que são falsas, nem negar 
que são falsas. A única avaliação que podemos fazer sobre elas é que são 
infundamentadas.7 

Uma vez que o esquema (T) pode ser exemplificado com casos 
como o do mentiroso, haverá pelo menos uma frase *Q' tal que *Q é 

6 Este ponto é notado por Simons 1992. 
7 Soames usa a noção de uma frase infundamentada tal como usada por Kripke 1975. 
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verdadeira sse 'Q' não é verdadeira, o que não é uma contradição, dada a 
nova leitura do bicondicional. O modelo de predicados parcialmente 
definidos proposto estender-se-á ao tratamento de predicados vagos e de 
outros casos de indeterminação. 

Tal como Soames, também Field 2002 advoga a ideia de que não 
podemos afirmar, sem margem para dúvidas, em que casos é que 'P' é uma 
falha, ou é infundamentado, ou se 'P' tem um valor de verdade ou não. 

Esta parece ser a alternativa mais coerente ao dispor do deflacionis-
ta. A questão é a de saber se a restrição que consiste em dizer que certos 
itens têm ou não têm valores de verdade é adequadamente justificável. É 
muito conveniente que não possamos afirmar que certas frases não são 
verdadeiras nem falsas, mas que devemos abster-nos de nos pronunciar
mos sobre elas. Desta forma evitamos uma auto-contradição. Mas haverá 
uma boa razão, bem fundamentada, para a restrição? E essa restrição 
resolverá os problemas que a admissão de falhas pretendia resolver? Ou, 
mais simplesmente, essa restrição adequar-se-á à motivação que leva 
algumas pessoas a admitir que há falhas? 

Há razões para duvidar de que assim seja. Em primeiro lugar, como 
é sabido, o mentiroso é vingativo. Isto é, a tentativa de resolver o parado
xo do mentiroso introduzindo a noção de frase infundamentada permite 
gerar um paradoxo reforçado, (o caso mais simples) "esta frase ou é 
infundamentada ou não é verdadeira". A introdução de falhas de valores 
de verdade, ou de um terceiro, ou quarto, ou vigésimo sexto valor de 
verdade, permitirá novamente gerar um mentiroso reforçado. Em segundo 
lugar, também é duvidoso que o fenómeno da vagueza seja eliminado 
pela introdução de falhas entre a verdade e a falsidade, sejam falhas de 
valores de verdade ou um terceiro, ou quarto, ..., ou vigésimo sexto valor 
de verdade, porque, como tem sido argumentado por Williamson 1994, 
Greenough 2003, entre muitos outros, existe o fenómeno de vagueza de 
ordem superior. 

Mas suponhamos que, como sustentam os defensores de que há fra
ses que são falhas ou infundamentadas, esses casos são tão comuns como 
é alegado. A posição em que nos encontramos com o tipo de quietismo 
advogado por Soames e Field não é exactamente a mesma que a posição 
de, por exemplo, um intuicionista. O intuicionista dirá que sabemos que 
não podemos apontar um caso problemático em particular e dizer que 
aquele caso não é verdadeiro nem falso. O que nós não sabemos, segundo 
o intuicionista, é se todos os casos possíveis devem ser verdadeiros ou 
falsos, porque para isso teríamos de poder provar que a bivalência obtém. 
Mas, segundo o intuicionista, isso é precisamente o que não podemos 
fazer. 

Com o quietismo do deflacionista, contudo, encontramo-nos numa 
situação muito mais estranha, que é a de estarmos rodeados de casos que 
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podemos apontar (ou indicar gesticulando), que sabemos (alegadamente) 
que não são verdadeiros nem falsos, mas não podermos descrever esses 
itens como casos que não são verdadeiros nem falsos. E não podemos 
fazê-lo porque queremos salvaguardar o esquema (T) dos problemas 
levantados pela suposição de que há falhas. 

Os problemas suscitados por propostas como a de Soames não se 
restringem à estranheza do quietismo. Outro problema diz respeito à apli
cação da noção de predicados parcialmente definidos. Pessoas como 
Soames defendem, por um lado, que há predicados parcialmente defini
dos, e, por outro, que a verdade é um desses predicados. Mas os casos 
que beneficiariam de serem tratados como predicados parcialmente defi
nidos requerem um argumento independente a favor da tese de que são de 
facto parcialmente definidos. Por exemplo, deveria ser demonstrado de 
forma independente que os predicados vagos são parcialmente definidos 
(e que a indeterminação da sua aplicação em casos de fronteira resulta 
disso mesmo, e não de limitações epistémicas). Deveria ser igualmente 
demonstrado que outros casos de alegadas falhas resultam deste tipo de 
fenómeno. Finalmente, deveria haver uma defesa independente da ideia 
de que a verdade e a falsidade também são noções parcialmente defini
das. Mas a única defesa que vislumbro da ideia de que a verdade é par
cialmente definida resulta daquilo a que chamo requisito de prioridade. 

3.3 O requisito de prioridade 

O requisito de prioridade pode ser formulado de maneiras ligeira
mente diferentes, mas com o mesmo sentido. Kripke 1975 diz: 

"We may say that we are entitled to assert (or deny) of any sentence 
that it is true precisely under the circumstances when we can assert 
(deny) the sentence itself (Kripke, 1975, p. 701) 

Soames diz algo semelhante: 

"... the procedure to introduce the truth-predicate makes the status of 
the claim that S is true (or not true) dependent on the prior status of S 
and ultimately on the status of sentences that do not contain the truth 
predicate at all." (Soames, 1999, pp. 175-6) 

Se o requisito de prioridade é correcto, então justifica o tratamento 
do predicado de verdade como um predicado parcialmente definido. Os 
casos para os quais o predicado de verdade não está definido serão aque
les casos de frases que também não podem ser afirmadas ou negadas. Se 
forem frases simples em que se predica um predicado de um sujeito, 
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supõe-se que esse predicado também não está definido a aplicar-se a esse 
sujeito. Portanto, a falta de fundamentação propaga-se, por assim dizer, à 
medida que se acrescentam, ou eliminam, atribuições de verdade. 

O requisito de prioridade parece plausível quando aplicado a frases 
que têm um valor de verdade. Mas o que justifica que o requisito de prio
ridade seja igualmente aplicado em casos de frases infundamentadas? Em 
particular, o que favorece, para além do desejo de preservar o esquema 
(T), a ideia de que uma frase "'P' é verdadeira" é também infundamenta
da quando 'P' é infundamentada? À partida, não parece haver mais 
razões para pensar isso, do que há para pensar que não ê verdade que 
"'P' é verdade", pelo contrário. 

Kripke introduz aquilo a que eu estou a chamar requisito de priori
dade quando explica como ensinamos a palavra 'verdade' a alguém. Na 
realidade, a explicação de Kripke procura captar uma intuição, que é pre
cisamente a mesma intuição (se é que é isso que está em causa) que está 
por trás do esquema (T). Contudo, Kripke justifica a aplicação do requisi
to de prioridade a casos problemáticos como o paradoxo do mentiroso, 
dizendo que é uma "stipulation that he should deny that a sentence is true 
precisely under the circumstances under which he would deny the senten
ce itself. In imposing this stipulation, we have imposed a deliberate 
choice..." (Kripke 1975, p. 702. O sublinhado não está no original). 
Temos, pois, de ter em mente que, para a teoria que Kripke estava a tentar 
formular, a aplicação do predicado "verdade" a qualquer frase deve pre
servar o valor original da frase. Mas, ao mesmo tempo que fornece esta 
estipulação, Kripke elucida-nos acerca de um ponto que é crucial. Se
gundo ele, 

"Undefined" is not an extra truth-value... //'certain sentences express 
propositions, any tautological truth function of them expresses a 
proposition. Of course, formulas, even with the form of tautologies, 
which have components that do not express propositions may have 
truth functions that do not express propositions either... Mere conven
tions for handling terms that do not designate numbers should not be 
called changes in arithmetic; conventions for handling sentences that 
do not express propositions are not in any philosophically significant 
sense changes in logic." (Kripke 1975, n. 18, pp. 700-1) 

Muito bem. Esta é a posição de Kripke, mas esta posição deixa o 
verdadeiro defensor de falhas numa situação desconfortável. Se admitir
mos que a estipulação do requisito de prioridade para os casos problemá
ticos mais não é que uma convenção para lidar com frases que podem não 
expressar proposições, então a intuição a favor do requisito perde toda a 
sua força. 
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O argumento é simples. Podemos descrever inúmeros itens como 
coisas que não são verdadeiras nem falsas. As cadeiras, as mesas, os cha
péus, etc, são coisas desprovidas de valores de verdade. Podemos tam
bém descrever inúmeros itens linguísticos como coisas que não são ver
dadeiras nem falsas. Uma ordem, ou uma pergunta, por exemplo, não 
parecem ser itens avaliáveis como verdadeiros ou falsos. Em geral, os 
usos de frases que não pretendem descrever a realidade (digamos assim) 
também não têm valor de verdade, porque não têm condições de verdade. 

Algumas frases que, em princípio, poderiam ter condições de verda
de, podem, por qualquer razão, não ter condições de verdade e portanto 
não "expressar proposições". Este parece ser o caso de frases que contêm 
termos singulares que não referem por alguma razão (por exemplo, usos 
de demonstrativos que não identificam nenhum objecto). Não há qualquer 
razão para não descrever estes itens linguísticos como itens que não são 
verdadeiros nem falsos. Tal como não têm condições de verdade específi
cas, também não devemos esperar que exemplifiquem o esquema (T) e 
portanto nada se segue de negar que são verdadeiros ou que são falsos. 
Como nada se segue, não se segue qualquer contradição. Portanto, não há 
nenhuma razão que nos force a seguir a convenção que estipula que o 
predicado de verdade seja tratado uniformemente mesmo nos casos em 
que se aplica a itens que não expressam proposições, antes pelo contrário. 
A descrição "não é verdadeiro nem falso" é, portanto, uma descrição 
coerente quando aplicada a, pelo menos, algumas coisas. Agora, podemos 
prosseguir a discussão sobre a justificação do requisito de prioridade, e 
do esquema (T) em geral. 

Quando deparamos com alegados casos de falhas, recorremos ao 
requisito de prioridade para defender (T) e (F) da possível falsificação 
pelos casos de falhas. Mas a plausibilidade inicial do requisito de priori
dade é idêntica à plausibilidade do esquema. Na realidade, o requisito de 
prioridade mais não é que uma expressão mais informal da ideia captada 
em (T). Portanto, apelar ao requisito de prioridade não serve como defesa 
do esquema (T) em caso de dificuldade. 

Contra o quietismo, penso que, se há casos genuínos àt falhas, então 
deve ser verdade dizer que há casos genuínos que não são verdadeiros nem 
falsos, tal como é verdade descrever certas superfícies coloridas como nem 
pretas nem brancas, dado que há muitas outras tonalidades. E, se assim é, 
então não é o caso que " * P ' é verdadeira"/ ' " P " é falsa" seja falha quando 
*jP' é falha. Pelo contrário, não é o caso que 'P ' é verdade e também não é 
caso que ' P ' é falsa quando ' P ' éfalha, ou infundamentada.8 

Quando dizemos que um certo tom não é branco nem preto, quere-

8 Esta mesma intuição (como Kripke lhe chamava) tinha sido já defendida por Dummett 
em. 1959, pp. 4-5. 
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mos realmente dizer que não é de uma cor ou da outra. Da mesma forma, 
aquele que pretende negar a bivalencia fornecendo contra-exemplos quer 
dizer "não é verdadeiro nem falso" Ora, se podemos de facto dizer que 
"'P' é verdadeira" é falsa quando 'P' não tem um valor de verdade, então 
o uso correcto da negação usado na negação da bivalencia deve ser a 
negação forte, 'não', que comuta com a falsidade. Portanto, se uma pes
soa quiser negar a bivalencia de forma coerente, tem de rejeitar, de uma 
forma ou de outra, os esquemas (T) e (F), ou fazendo uma revisão, ou 
uma restrição substancial aos 'esquemas, ou simplesmente abandonando-
-os. De qualquer maneira, o deflacionista não pode fazê-lo, sem abando
nar a tese de que a aceitação dos esquemas é essencial à verdade. E por
tanto, o deflacionista não pode negar coerentemente a bivalência. 

4. Comentários finais 

Deixem-me concluir com alguns comentários acerca da minha posi
ção sobre este problema. Por um lado, não me sinto minimamente atraída 
pela ideia de que há falhas de valores de verdade (ou qualquer outro tipo 
de contra-exemplo à bivalência) e tenho muitas dúvidas sobre a utilidade 
da ideia de introduzir um terceiro estatuto entre a verdade e a falsidade. 
Neste aspecto, acompanho Williamson 1994 e Glanzberg 2003, por 
exemplo. Dummett 1978 argumenta que a base da aplicação das noções 
de verdade e falsidade a asserções é a ideia de que um falante está certo 
ou errado ao fazer uma asserção. A ideia de um terceiro estatuto interpõe 
uma terceira possibilidade para as afirmações: ao fazer uma afirmação, 
um falante pode nem estar certo nem errado na afirmação que faz. Mas, 
ao contrário por exemplo das apostas, as asserções não parecem deixar 
espaço para uma tal falha entre estar certo ou estar errado. 

Uma dúvida que permanece é também a da utilidade real de admitir 
que os casos problemáticos que mencionei no início são contra-exemplos 
à bivalência. Essa admissão requer explicações alternativas, que em mui
tos casos, como o do paradoxo do mentiroso ou o da vagueza, continuam 
a defrontar-se, em geral, com problemas. 

Parece-me principalmente que só devemos iniciar o percurso de 
rejeitar a bivalência, seguindo um caminho inseguro, incerto e pouco 
claro, se não houver outro percurso melhor a percorrer. Isto é (falando de 
forma não metafórica), só devemos rejeitar a bivalência, e com ela o 
esquema (T), se não houver mais nenhuma explicação razoável disponí
vel para os casos problemáticos. Mas estamos provavelmente numa 
encruzilhada, em que cada saída parece quase tão pouco atraente como as 
restantes. Por mim, encontro alguma firmeza na ideia de que a verdade é, 
como Aristóteles terá dito, "dizer que o que é é, e que o que não é não é". 
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In fe l i zmente , isto n ã o é u m argumento independente a favor da ideia de 
que o esquema (T) é essencial à n o ç ã o de verdade, e portanto n ã o é uma 
defesa conc lus iva da i n c o e r ê n c i a de negar a b i v a l ê n c i a . Espero, contudo, 
ter defendido de fo rma convincente que manter que o esquema ( T ) é 
essencial à verdade é incoerente c o m a r e j e i ç ã o da b i v a l ê n c i a . 

Referências 

Andjelkovic, M . and Wil l iamson, T. (2000). Truth, Falsity and Borderline Cases. 
Philosophical Topics 28, 211-44. 

Aris tóteles , Metafísica 
Beall, JC. (2001). A neglected deflationist approach to the liar. Analysis 61, 126-9. 

•— (2002). Deflationism and Gaps: untying 'not's in the debate. Analysis 62, 
299-304. 

Davidson, D . (1967). Truth and Meaning. Synthese 17, 304-23. 
(1996). The fol ly o f trying to define truth. Journal of Philosophy 93, 

263-78. 
Dummett, M . (1959). Truth. In Truth and Other Enigmas. London: Duckworth, 

1-28. 
•———- (1978). Truth and Other Enigmas. London: Duckworth. 

(1991). The Logical Basis of Metaphysics. London: Duckworth. 
Field, H . (2001). Truth and the Absence of Fact. Oxford: Clarendon Press. 

(2002). Saving the Truth Schema from Paradox. Journal of 
Philosophical Logic 31 , 1-27. 

Frege (1892). On Sense and Meaning. In P. Geach and M . Black (eds.) 
Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. ( 3 r d 

Edit ion) , Oxford U K and Cambridge USA: Basil Black wel l , 56-78. 
Glanzberg, M . Presuppositions, Truth Values, and Expressing Propositions, in 

Contextual ism in Philosophy: on Epistemology, Language and Truth, G. 
Pryer and G. Peter (Eds.) OUP (forthcoming). 

Horn, L . (1989). A Natural History of Negation. Cambridge Mass.: M I T Press. 
Horwich , P. (1998). Truth. ( 2 n d edition) Oxford: Clarendon Press 
Kripke, S. (1975). Outline o f a Theory o f Truth. Journal of Philosophy 72, 690¬

-716. 
MacFarlane, J. (2003) Future Contingents and Relative Truth. The Philosophical 

Quarterly 53 (2003), 321-36. 
Marques, T. (2006) How not to deny bivalence. manuscrito (MS). 
Pelletier, F., and Stainton, R. On 'the denial o f bivalence is absurd', Australasian 

Journal of Philosophy 81 , 369-382. 
Richard, M . (2000). On an Argument o f Will iamson's . Analysis 60, 213-17. 
Simons, P. (1992) Vagueness and Ignorance. Supp. Volume of the Aristotelian 

Society, vo l . 66, 162-177. 
Strawson, P. (1950). On Referring. Mind 59, 320-44 

(1952). Introduction to Logical Theory. London: Methuen. 



244 Teresa Marques 

Travis, C. (1998). Sublunary Intuitionism. In J. Brandl and P. Sullivan (eds.), 
New Essays on the Philosophy of Michael Dummett. Grazer 
Philosophische Studien 55, 169-194. 

(2000). Unshadowed Thought. Cambridge, Mass. and London, England: 
Harvard University Press. 

Wil l iamson, T . (1992). Vagueness and Ignorance. Aristotelian Society suppl. vo l . 
66, 145-162. 

(1994). Vagueness. London and New York: Routledge. 
Wright , C. (1992). Truth and Objectivity. Cambridge, Mass. and London, 

England: Harvard University Press. 

ABSTRACT 

The simplest and most widely endorsed elucidation of the notions o f truth and 
falsehood is given in Aristotle's dictum: "to say of what is not that it is, and of 
what is that it is not, is false; while to say o f what is that it is, and o f what is not 
that it is not, is true". Nowadays, while some take the dictum as the first statement 
of truth as correspondence, the dictum may also be seen as a first statement of 
deflationism. Deflationism holds that the essential about truth is captured in 
equivalence schemas for truth. Similar schemas are usually put forward for falsity. 
Can deflationism coherently deny bivalence? I wi l l argue that it cannot since the 
putative counterexamples to bivalence also falsify the relevant truth-schemas. The 
attempts made to render the supposition of counterexamples to bivalence 
compatible with the truth-schemas usually take two steps: in the first place, they try 
to deal with the way we can reject that a relevant item is bivalent without self¬
-contradiction, and, in the second place, they try to explain how, although there are 
gaps, the schemas for truth and falsehood are still correct. I wi l l argue that these 
attempts fail , since they are ad hoc or generally ungrounded. So, either 
deflationism is inadequate as an account o f truth, or there cannot be 
counterexamples to bivalence. I conclude that it is not only deflationism that faces 
this dilemma; anyone who defends that some version or other o f the truth-schemas 
is correct faces the same difficulties as the deflationist. This would come as no 
surprise for Aristotle. His dictum about truth was followed by a statement o f 
bivalence: ".so that he who says o f anything that it is, or that it is not, w i l l say 
either what is true or what is false". 
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...entre as várias possibilidades, uma há diferente das outras, à qual o 
homem não pode escapar: trata-se da morte. Com efeito, eu posso 
decidir dedicar a minha vida a um objetivo ou a outro, posso escolher 
uma profissão ou outra, mas não posso deixar de morrer. E então, 
quando a morte torna-se realidade, não há mais existência. Isso nos 
faz entender que, enquanto há o existente, a morte é possibilidade 
permanente e essa é a possibilidade de que todas as outras possibilida
des tornem-se impossíveis. 

Giovanni Reale e Dario Antiseri, História da Filosofia. 

Na realidade, não é a história que pertence a nós mas nós é que a ela 
pertencemos. Muito antes de que nos compreendamos a nós mesmos 
na reflexão, já estamos nos compreendendo de uma maneira auto¬
-evidente na família, na sociedade e no Estado em que vivemos. A 
lente da subjetividade é um espelho deformante. A auto-reflexão do 
indivíduo não é mais que uma centelha na corrente cerrada da vida 
histórica. Por isso, os preconceitos [Vorurteil] de um indivíduo são, 
muito mais que seus juízos [Urteil], a realidade histórica de seu ser. 

Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método. 

1 O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico - CNPQ - Brasil. 

Philosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 245-274 
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Ser feliz significa poder tomar consciência de si mesmo sem susto. 

Walter Benjamin, Rua de Mão Única 

"(...) o homem está no mundo, envolvido nele e em suas peripécias. 
E, transformando o mundo, ele forma e se transforma a si mesmo"2. Sim, 
decisivamente, o homem está no mundo e, como dizia Martin Heidegger, 
o modo de sua existência é ser-aí (Dosem), é sempre encontrar-se "aí", 
numa situação concreta e determinada, na qual está lançado e com a qual 
relaciona-se ativamente. Ele é ser-no-mundo e ser-com-os-outros e, assim 
sendo, a forma de realização de seu próprio ser é o compreender. 

Segundo o fundador da teoria hermenêutica contemporânea, Hans¬
-Georg Gadamer, compreender é mesmo "o caráter ôntico original da 
própria vida humana"; é o "modo como vivenciamos uns aos outros, 
como vivenciamos as tradições históricas, as ocorrências naturais de nos
sa existência e do nosso mundo", sendo portanto, um fenômeno que "per
tence claramente ao todo da experiência do homem"3. 

Evidentemente, não é em relação ao todo da experiência humana que 
o fenômeno da compreensão nos interessa aqui. Importa-nos, antes, verifi
car o que essencialmente está em jogo, naquele campo em que cabe ao 
historiador refletir sobre a tarefa da interpretação compreensiva inerente ao 
seu ofício, ou seja, o campo da epistemologia hermenêutica da história. 

A adoção da hermenêutica, enquanto perspectiva teórica do conhe
cimento histórico, deve-se ao fato de que ela concentra a sua atenção na 
realidade de que somente fazemos história na medida em que nós mes
mos somos históricos. A nossa existência transcorre num segmento do 
tempo delimitado pelos acontecimentos do nascer e do morrer. Somos 
seres-no-mundo, seres-com-os-outros, mas somos também, desde o rega
ço, seres-para-a-morte. 

A morte impede que alguém se estabeleça permanentemente em uma 
situação, mostrando-se a cada momento enquanto possibilidade de se 
não-poder-mais-ser-aí, enquanto possibilidade da impossibilidade de toda 
existência. Ela é o selo da fmitude da vida, a determinação incontornável 
de que somos seres transitórios no tempo, seres passageiros, portanto, 
temporais e históricos. Efetivamente, ela é a consolidação da nossa histo
ricidade. 

Daí que, por sermos mortais, nós somos historicidade. Somos tempo 
e espaço tanto quanto o foram os nossos antepassados ibéricos, amerín-

2 REALE, Giovanni & ANT1SERI. Dario. História da Filosofia: do Romantismo até nossos 
dias. São Paulo: Paulus, 1991, p. 584. 

3 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. 3 a ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999, pp. 393, 31 e 35, respectivamente. 
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dios e africanos. Semelhantemente a eles, vivemos e vivenciâmo-nos no 
tempo e no espaço, em situações espácio-temporais específicas, que, do 
ponto de vista da história, cabe a quem pensa o concreto investigar. E o 
concreto - como jã bem o definiu Marx - é síntese de múltiplas determi
nações, isto é, unidade do diverso4. 

Uma consciência histórica formada hermeneuticamente sabe que a 
iluminação correta do passado depende do esclarecimento das condições 
históricas nas quais o historiador lança-se à compreensão, no presente. 
Para o conhecimento consistente do outrora é indispensável uma reflexão 
conseqüente do agora do compreender histórico. O que significa dizer 
que o historiador tem de pensar os efeitos da própria historicidade sobre a 
construção da representação histórica a que se dedica. E tarefa sua escla
recer a situação em que se encontra face à tradição que pretende com
preender, isto é, cabe a ele a iluminação da sua "situação hermenêutica", 
"a reflexão da história efeitual". 

"Quando procuramos compreender um fenômeno histórico (...), 
encontramo-nos sempre sob os efeitos dessa história efeitual. Ela 
determina de antemão o que se mostra a nós de questionável e como 
objeto de investigação, e nós esquecemos logo a metade do que real
mente é, mais ainda, esquecemos toda a verdade desse fenômeno, a 
cada vez que tomamos o fenômeno imediato como toda a verdade". E 
prossegue Gadamer: "(...) que se aprenda a conhecer-se melhor a si 
mesmo e se reconheça que os efeitos da história efeitual operam em 
toda compreensão, esteja ou não consciente disso. (...) o poder da his
tória efeitual não depende de seu reconhecimento. Tal é precisamente 
o poder da história sobre a consciência humana limitada: o poder de 
impor-se inclusive aí, onde a fé no método quer negar a própria histo
ricidade"5. 

Realizada com propriedade, a reflexão da história efeitual significa o 
dar-se conta dos efeitos históricos atuantes numa dada situação herme
nêutica. Quer se tenha consciência ou não, efeitos sempre presentes na 
posição, visão e concepção prévias de quem, enquanto sujeito do conhe
cimento, planeja compreender o ser-diverso de um determinado objeto. 
Refletir sobre a história efeitual é habilitar-se ao reconhecimento da atua
ção de tais efeitos sobre as opiniões próprias, nas opiniões prévias de 
conteúdo e de hábito linguístico que apresentamos, nas antecipações de 
sentido que estabelecemos, toda vez que nos defrontamos com fenôme
nos que queremos compreender em sua alteridade histórica. 

4 MARX, Karl. Introdução aos Grundrisse. In: . Manuscritos Econômico-FHosó-
ßcos e outros textos escolhidos. 2 a ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 116. 

5 GADAMER, Hans-Georg, op. cit., pp. 449 e 450. 
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Pois se assim não o quiséssemos, se a nós, cientistas humanos, nos 
bastasse a apreensão do fenômeno tal como ele aparece para-nós, em sua 
imediatez, não seriam necessárias nem a reflexão da história efeitual, nem 
a iluminação da situação hermenêutica, ou seja, não se poria como neces
sário o questionamento epistemológico acerca dos efeitos do poder abar
cante da história sobre o processo da compreensão. O sujeito do conhe
cimento não teria de se perguntar sobre como a própria historicidade 
delimita a perspectiva com que ele visualiza o objeto, como ela atua no 
interesse que o mobiliza e nas escolhas que faz, como, enfim, os efeitos 
dessa historicidade convergem para a formação da posição, visão e con
cepção prévias a partir das quais ele divisa e define o seu objeto de inves
tigação e com este se relaciona. 

Formulando doutra maneira, é forçoso dizer que o poder da história 
efeitual constitui uma pré-estrutura da compreensão cujo questionamento 
é imprescindível para todo agente do conhecimento que queira perfazer o 
movimento da compreensão, do pré-conceito ao conceito da coisa em 
questão, da percepção imediata do objeto ao entendimento mediado da 
coisa mesma. Questionar-se sobre essa pré-estrutura ou perguntar-se 
acerca das já referidas posição, visão e concepção prévias é o mesmo que 
se habilitar à conscientização das também já mencionadas opiniões pró
prias, das antecipações de sentido e dos pré-conceitos formados em rela
ção a um determinado objeto, quando se intenciona compreendê-lo para 
além de sua manifestação aparente. De todo modo, será sempre o poder 
da história efeitual sobre as consciências humanas aquilo que estará em 
jogo. Consciências humanas que, enquanto consciências histórico-herme-
nêuticas, terão de se conscientizar da própria historicidade e da ação 
determinante que esta exerce sobre toda forma existente do compreender. 

Nesse sentido, um primeiro passo significativo seria o de levarmos a 
sério o saber milenar das palavras de pórtico do Oráculo de Delfos, pois 
conhecer-se a si mesmo, aqui, equivaleria, em primeiro lugar, à conscien
tização do fundamento existencial da pré-estrutura da compreensão 
humana, este ser-aí determinado temporalmente, lançado no mundo e, nas 
reviravoltas decisivas do mundo, implicado. 

Por outro lado, vale observar que o que antes constituía um obstácu
lo para a concepção historicista de ciência e método, passou a ocupar, 
com a hermenêutica contemporânea, o lugar central de um questionamen
to fundamental. 

Ao falar, acima, em fé metodológica que quer negar a própria histo
ricidade, Gadamer está se referindo aos pressupostos teóricos da escola 
histórica que predominou até a primeira metade do século passado, o 
historicismo. Inspirada no pensamento do historiador germânico Leopold 
von Ranke - que já na década de 1820, empregava em seus estudos, um 
conjunto de procedimentos com a finalidade de fundar a história sobre 
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métodos científicos - , tal escola preconizava uma teoria do reflexo. Os 
historiadores deveriam limitar-se a registrar passiva e imparcialmente o 
fato histórico, assim como um espelho ao refletir um objeto ou uma 
máquina fotográfica ao fixar uma imagem. 

Interessante constatar que pressuposta, nessa teoria mecanicista do 
reflexo, está a noção de que o acontecimento histórico existe em si, obje
tivamente, à espera de que um agente do conhecimento o espelhe "tal 
como efetivamente aconteceu" - wie es eigentlich gewesen, para relem
brarmos ipsis verbis a fórmula célebre de Ranke. Tomado como um dado, 
e não como constructo que pressupõe uma relação cognitiva estabelecida 
por um sujeito historicamente determinado, o fato histórico é aí "refleti
do" por um historiador orientado a esquecer as próprias opiniões, concep
ções e idéias. Ele deve apagar-se frente aos conteúdos objetivados nas 
fontes, fazendo tábula rasa de si mesmo e de sua época histórica. O que, 
noutros termos, significa dizer que o paradigma historicista do conheci
mento histórico requer um voto de neutralidade (supostamente) científica, 
cujo exercício representa, justamente, a negação daquele questionamento 
hermenêutico fundamental sobre o poder da história e a pré-estrutura da 
compreensão humana. 

A teoria hermenêutica, ao contrário, não concebe o objeto de inves
tigação enquanto um dado existente em si mesmo. Tampouco faz caso 
omisso daquilo que é inerente ao sujeito. Sua atitude não é contemplativa 
mas construtiva, não é mecanicista, é dialética. Segundo seu prisma, não 
há fatos sem interpretação compreensiva nem interpretação compreensiva 
sem fatos. 

"A ingenuidade do chamado historicismo reside em que (...) esquece 
sua própria historicidade com sua confiança na metodologia de seu pro
cedimento. (...) Um pensamento verdadeiramente histórico tem de pen
sar ao mesmo tempo a sua própria historicidade. Só então deixará de 
perseguir o fantasma de um objeto histórico, que é objeto de uma inves
tigação progressiva, aprenderá a conhecer no objeto o diferente do pró
prio e conhecerá assim tanto um como outro. O verdadeiro objeto histó
rico não é um objeto, mas é a unidade de um e de outro, uma relação na 
qual permanece tanto a realidade da história como a realidade do com
preender histórico. Uma hermenêutica adequada à coisa em questão 
deve mostrar na própria compreensão a realidade da história"6. 

A conduta daquele que se propõe a interpretar e a compreender deve 
se pautar não por uma postura de neutralidade mas, diríamos, de neutrali
zação. Só que de uma neutralização sempre tendente, impossível de ser 

6Id., ibid.,p. 448. 
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plenamente realizada, que ao invés de se dar pelo esquecimento ou alie
nação do que é intrínseco ao sujeito, realiza-se pela conscientização das 
opiniões prévias de conteúdo e de hábito linguístico deste, que devem ser 
reconhecidas e controladas na medida em que se aprofunda a relação com 
o que é intrínseco ao objeto. 

Não se trata, portanto, de esquecer ou censurar os próprios precon
ceitos. O essencial é manter a atenção direcionada para a coisa de que 
fala o texto ou qualquer outra fonte documental da tradição; é estar aberto 
e receptivo para a mensagem enunciada por ela. Exercendo essa abertura, 
compete ao intérprete não só identificar e controlar os próprios preconcei
tos como ratificar, dentre eles, os que encontram confirmação na alterida-
de histórica da coisa em questão. Este deixar-se determinar pelos conteú
dos originários da própria coisa constitui, segundo Heidegger e o seu 
antigo aluno Gadamer, a função primeira, constante e última de toda 
compreensão verdadeira. 

"A tarefa hermenêutica se converte por si mesma num questionamento 
pautado na coisa, e já se encontra sempre determinada por este. (...) 
Por isso, uma consciência formada hermeneuticamente tem que se 
mostrar receptiva, desde o princípio, para a alteridade do texto. Mas 
essa receptividade não pressupõe nem 'neutralidade' com relação à 
coisa nem tampouco auto-anulamento, mas inclui a apropriação das 
próprias opiniões prévias e preconceitos, apropriação que se destaca 
destes. O que importa é dar-se conta das próprias antecipações, para 
que o próprio texto possa apresentar-se em sua alteridade e obtenha 
assim a possibilidade de confrontar sua verdade com as próprias opi
niões prévias. (...) Uma compreensão guiada por urna consciência 
metódica procurará não simplesmente realizar suas antecipações, mas, 
antes, torná-las conscientes para poder controlá-las e ganhar assim 
uma compreensão correta a partir das próprias coisas. (...) São os pre
conceitos não percebidos os que, com seu domínio, nos tomam surdos 
para a coisa de que nos fala a tradição"7. 

Em síntese, o que importa sublinhar, segundo esta nossa adoção do 
que se nos afigura como o aspecto central da hermenêutica gadameriana, é 
a verificação de que a compreensão é menos um método por meio do qual 
o intérprete desnudaria um fenômeno, com o fito de alcançar um conheci
mento objetivo dele, do que um processo que pressupõe aquela substancia-
lidade que a tudo constitui, impregna, envolve e sobredetermina, com os 
braços fortes do tempo e do espaço, a substancialidade viva da história. 

7 Id., ibid., pp. 405 e 406. Observamos que os grifos, em todos os excertos que forem 
citados, devem ser atribuídos ao próprio autor da obra referenciada, sempre que não for 
assinalado nada cm contrário. 
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Tal, contudo, não significa diminuir ou subvalorizar as competências 
metodológicas do paradigma hermenêutico. Enfatizamos, apenas, o quan
to o compreender é um processo que efetivamente leva em consideração a 
realidade insuperável da história. Aliás, ele mesmo é um acontecer histó
rico movido pela própria mudança histórica. 

A sua maneira sempre singular, o notável filósofo e crítico literário 
alemão Walter Benjamin (1892-1940) também se ocupou da problemáti
ca hermenêutica do papel da historicidade na produção de um saber obje
tivo. São eloqüentes, nesse sentido, alguns dos manuscritos da sua obra 
inacabada O Trabalho das Passagens. Inicialmente elaborada nos anos 
1927-1929 e, depois, retomada, desenvolvida e amadurecida de 1934 a 
1940 (portanto, décadas antes da publicação de Verdade e Método, em 
1960), dela resultou um amplo e diversificado conjunto de textos, proje
tos, notas e comentários de leitura, além de interessantes fragmentos de 
pensamento, nos quais Benjamin desenvolve os conceitos e idéias-chave 
deste trabalho que, mesmo inconcluso, se nos apresenta como a sua obra 
máxima. Ela está para os escritos de Benjamin assim como os Grundrisse 
e os livros I I e I I I de O Capital estão para a inteira, apropriada e indis
pensável compreensão do legado de Marx. Paradoxalmente, são todos 
textos que, no seu inacabamento, permitem a possibilidade de uma visão 
acabada dos horizontes de tais modos de pensar. Seja no que há de nas
cente, de poente, de zénite ou fase lunar. 

"Os acontecimentos que rodeiam o historiador [escreve Benjamin] e 
aqueles de que ele toma parte, vão estar, na base da sua apresentação, 
como um texto escrito à tinta simpática. A história que ele submete ao 
leitor constitui, por assim dizer, as citações que estão inseridas neste 
texto, e são apenas essas citações que estão escritas de uma maneira 
legível para todos. Escrever a história significa portanto citar a histó
ria. Mas o conceito de citação implica que o objeto histórico, qualquer 
que ele possa ser, seja arrancado do contexto que é o seu"8. 

s Objetivando um maior grau de clareza c precisão na translação para o português, utili
zamos as traduções francesa e norte-americana do Trabalho das Passagens, feitas a par
tir do original alemão. Do que resultou uma versão, em língua portuguesa, que procurou 
incorporar as melhores soluções de cada uma das traduções, para os excertos aqui cita
dos. Assim, ora optou-sc pela solução encontrada cm francês, ora pela encontrada em 
inglês. Quando a versão cm português provir da translação francesa, a referência biblio
gráfica será Passages, seguida do número da página. Quando provir da norte-americana. 
Árcades, igualmente seguida dc numeração. Tratando-se de um excerto em que se utili
zou tanto uma quanto outra, ambas virão conjuntamente indicadas. As referências com
pletas de cada uma delas são: BENJAMIN, Walter. Paris, Capitale du XlXe Siècle: Le 
Livre des Passages. 3« ed. Paris: Les Éditions du Cerf, 2000; BENJAMIN, Walter. The 
Árcades Project. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University 
Press. 1999. No caso do excerto acima citado, a referência é: Passages, p. 494. 
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A despeito da especificidade semântica que investe a noção de cita
ção no léxico benjaminiano, depreende-se do fragmento acima o quanto o 
pensador judeu-alemão estava ciente dos efeitos da historicidade sobre a 
produção historiográfica. A apresentação escrita dos conhecimentos obti
dos com o estudo dos fenômenos passados, figura aí como se fosse um 
conjunto legível de conteúdos, "citados" num texto escrito à tinta simpá
tica, quer dizer, num texto cuja escritura é invisível e que não se pode ler 
de maneira imediata9. Sua leitura - diferentemente da da narrativa histo
riográfica, isto é, das "citações" diretamente legíveis que o historiador 
submete ao leitor - só se torna possível para quem reconhece o condicio
namento histórico do próprio historiador nos acontecimentos, na conjun
tura e nas estruturas que o circunscreveram e de que ele tomou parte10. O 
texto escrito à tinta simpática é o prolongamento deste condicionamento, 
no plano da escritura, enquanto base da apresentação da história destinada 
ao leitor; o prolongamento do que usualmente entendemos por contexto 
histórico. Ele é, por assim dizer, o texto con-textual invisível no qual a 
escrita visível da história, e imediatamente legível, se inscreve; ou, como 
coloca Benjamin, se insere enquanto citação. 

Por trás dessa noção benjaminiana de texto (con-textual) escrito à 
tinta simpática está uma concepção hermenêutica da realidade histórica. 
Esta é pensada por Benjamin enquanto textus, enquanto tecido de tramas 
e urdiduras profusa, complexa e profundamente entretecidas11. No Traba
lho das Passagens ou nos paralipômenos das teses Sobre o conceito de 
história, vigoram algumas formulações em que ele o afirma claramente. 
Compreender a história significa, ali, ler os fenômenos espácio-temporais 
dos livros do mundo e da vida; significa, segundo o objeto histórico estu
dado na obra póstuma sobre as passagens parisienses, ler o livro do sécu
lo XIX franco-europeu. 

9 Recordemos que linta simpática c aquela que "fica invisível ao se escrever e que se torna 
visível quando submetida à ação de certos agentes". HOUAISS, Antônio & VILLAR, 
Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001, p. 2720. 

1 0 Nos termos de Gadamer, esse reconhecimento, neste caso, protagonizado pelo leitor de 
historiografia, seria denominado consciência da história efeitual ou, o que é o mesmo, 
consciência da situação hermenêutica, na qual o sujeito do conhecimento histórico pro
duziu um saber determinado. 

1 1 Num ensaio célebre sobre o escritor francês Mareei Proust, Benjamin esclarece que 
"texto significava, para os romanos, aquilo que se tece". BENJAMIN, Walter. A Imagem 
de Proust. In: . Magia e Técnica, Arte e Política. 7 ; i ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994, p. 37. Com efeito, "texto" vem do verbo latino texere, "tecer, fazer tecido; 
entrançar, entrelaçar", também aplicado às coisas do espírito, significando "compor ou 
organizar o pensamento em obra escrita ou declamada", donde o sentido de textus, 
"narrativa, exposição". Cf. HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles, op. cit., 
p. 2713. 
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"A expressão 'O livro da natureza' indica que podemos ler o real 
como um texto. É assim que a realidade do século XIX será tratada 
aqui. Abriremos o livro do que aconteceu [ali]" 1 2 . 

No excerto há pouco analisado, como se pode agora mais claramente 
inferir, são os acontecimentos que rodeiam o historiador, aí incluindo 
aqueles de que este participa, os que constituem a situação histórica con
cebida enquanto texto. Situação que, por sua vez, condiciona as opiniões 
prévias, as expectativas e os pré-conceitos que povoam a consciência do 
intérprete na sua relação cognitiva com o objeto, devendo por ele serem 
apropriados e controlados. O seu procedimento deve se pautar pelo das 
bússolas das embarcações, que incorporam em seu calibre a influência 
errática do pólo magnético terrestre, com a finalidade de neutralizar a sua 
ação desviante e, assim, atingir certeiramente o ancoradouro de destino. 

"As tentativas dos outros comparadas às navegações, no curso das 
quais os navios são desviados de sua rota pelo pólo noite magnético. 
Encontrar este pólo magnético. Os fenômenos que são desvios para os 
outros constituem para mim os dados que determinam minha rota"13. 

Interpretada a metáfora, os fenômenos aos quais o teórico da história 
alemão se refere são, segundo supomos, os efeitos da história em sua 
ação sobre a subjetividade do investigador, sobre a substância que o cons
titui e que ele necessariamente comporta enquanto conhecimento, senti
mento e vontade. Essas três dimensões do ser animam os interesses do 
ente em todos os campos da vida; e o relativo à cognição não foi, não é, 
nem será jamais uma exceção a essa determinação ontológica. Leitor 
radicalmente crítico de Heidegger, mas leitor, Benjamin, evidentemente, 
sabia disso. Daí a hipótese de tais fenômenos constituírem, para ele, os 
dados que - na forma de opiniões prévias, pré-conceitos e interesses pró
prios - lhe definiam a rota. Rota cujo percurso ia do a priori subjetivo a 
uma representação objetiva do real, do pré-conceito ao conceito da coisa 
em questão, isto é, a uma imagem dialética da história. 

"Encontrar este pólo magnético" significa apropriar-se de sua ação 
desviante como parâmetro indispensável ao cálculo de determinação da 
rota. Pois se assumido enquanto dado diferencial, o desvio deixa de ser 
extravio de rota para tomar-se necessidade do cálculo. Desvio, portanto, 
intelectualmente necessário, a ser tomado pelo sujeito que não se quer 
deixar perder na busca pela representação da verdade do objeto. Ainda 
que distintamente do sentido conferido originalmente à formulação, em 

l- Passages, p. 481; Arcades, p. 464. 
1 3 Passages, p. 473. 
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Origem do Drama Barroco Alemão, pode-se dizer que, também aqui, 
"método é caminho indireto, é desvio"14. 

"(...) um desvio crítico do intérprete a fim de alcançar a 'verdade' do 
objeto: desvio pelas camadas de sentido com que a tradição o envol
veu, desvio pelas arestas constitutivas do próprio objeto, e, sobretudo, 
desvio auto-refíexivo pelos próprios pressupostos metodológicos do 
historiador ou do crítico. A falta de auto-reflexão conduz de fato ao 
positivismo da interpretação, latente na pesquisa histórica burguesa: a 
certeza de que seu interesse é unicamente 'científico' leva o historia
dor a negligenciar o peso de seu próprio presente na análise"1 5. 

Quer dizer, tal historiador (leia-se historicista) não toma o desvio crí
tico metodologicamente necessário. Não o toma enquanto dado diferen
cial ou enquanto mediação imprescindível para quem quer que queira 
alcançar a imagem autêntica do objeto. Seu método é o da empatia ou 
identificação afetiva (EinfUhlung, "sentir-se em"), um caminho direto, 
sem desvios ou mediações. Para compreender a humanidade pretérita tal 
como esta se compreendia, ele esforça-se em identificar-se com ela. Des
poja-se de si para pensá-la e senti-la tal como realmente foi, para fazer 
sua a experiência vivida (Erlebnis) dela. Está seguro de que tem condi
ções de espelhá-la puramente, na medida em que se esqueceu das particu
laridades que lhe são intrínsecas e das especificidades do seu tempo pre
sente. Ele não toma o desvio crítico do questionamento dos próprios pré-
-conceitos, nem das detenninações peculiares à própria época. Mas isso 
não basta. Dedica-se, ainda, a isolar todo o conhecimento que detém 
acerca do que se passou entre o período histórico em investigação e os 
dias da atualidade em que bate o seu coração tristonho. "Si vous voulez 
revivre une époque, oubliez que vous savez ce qui s'est passé après elle", 
ensinava o historicista francês Fustel de Coulanges. Eis "a magna charla 
secreta da apresentação da história própria à escola histórica", declara 

1 4 Analisando o significado dessa concepção benjaminiana do método enquanto desvio 
(tal como ela figura no livro sobre o drama barroco), Jeanne-Marie Gagnebin, uma das 
mais interessantes e completas intérpretes da obra de Benjamin, considera: "Esta decla
ração de método significa a renúncia à discursividade linear da intenção particular em 
proveito [da atenção] de um pensamento (...) ao mesmo tempo minucioso e hesitante, 
que sempre volta a seu objeto, mas por diversos caminhos e desvios, o que acarreta 
também uma alteridade sempre renovada do objeto. (...) o pensamento pára, volta para 
trás, vem de novo, espera, hesita, toma fôlego". GAGNEBIN, Jeanne-Marie. História e 
Narração em Walter Benjamin. 2 a ed. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 87. Esse inces
sante tomar fôlego "é a mais autêntica forma de ser da contemplação". BENJAMIN, 
Walter. Origem do Drama Barroco Alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 50. 

1 5 GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Walter Benjamin: os cacos da história. 2 a ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1993, p. 56. 
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Walter Benjamin16. E, ainda referindo-se ao ensinamento de Coulanges, 
acrescenta: 

"Impossível caracterizar melhor o método com o qual rompeu o mate
rialismo histórico. Esse método é o da empatia. Sua origem é a inércia 
do coração, a acedia, que desespera de apropriar-se da verdadeira 
imagem histórica, em seu relampejar fugaz. Para os teólogos medie
vais, a acedia era o primeiro fundamento da tristeza. (...) A natureza 
dessa tristeza se tomará mais clara se nos perguntarmos com quem o 
investigador historicista estabelece uma relação de empatia. A respos
ta é inequívoca: com o vencedor. Ora, os que num momento dado 
dominam são os herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia 
com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Isso 
diz tudo para o materialista histórico"1 7. 

E, simultaneamente, nos diz a nós o quanto a contundente crítica de 
Benjamin ao historicismo é, a um tempo, teórica e política; e, assim sen-

1 6 Passages, p. 490. 
1 7 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: . Magia e Técnica, Arte e 

Política. I a cd. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 225. Como os demais textos de Walter 
Benjamin incluídos neste volume, cuja 1." edição é de 1985, as teses Sobre o conceito 
de história foram traduzidas do alemão por Sergio Paulo Rouanet. Há cerca de um ano, 
no entanto, uma outra tradução, feita por Marcos Lutz Muller e Jeanne Marie Gagnc-
bin, foi publicada em Walter Benjamin: aviso de incêndio, livro dc Michacl Lowy. 
Como este meu artigo já se encontrava redigido quando da edição brasileira desta obra, 
não nos foi possível incorporá-la à discussão, o mesmo ocorrendo quanto à tradução 
(das teses) que a acompanha, e que Lowy considera "a melhor e mais apurada" (p. 38). 
Pareceu-nos, todavia, que poderia ser de interesse, para o leitor, dispor dc ambas as 
translações para confrontação. De modo que cada um dos excertos das teses no corpo 
do meu texto citados, sempre segundo a tradução de Rouanet, será acompanhado, cm 
nota, pelas passagens correspondentes provindas do trabalho efetuado por Gagncbin e 
Müller, excetuando aquelas cm que há identidade na solução. Donde: "Não se poderia 
caracterizar melhor o procedimento com o qual o materialismo histórico rompeu. E um 
procedimento de identificação afetiva. Sua origem é a indolência do coração, a acedia, 
que hesita em apoderar-se da imagem histórica autêntica que lampeja fugaz. Para os 
teólogos da Idade Média ela contava como o fundamento originário da tristeza. (...) A 
natureza dessa tristeza torna-se mais nítida quando sc levanta a questão dc saber com 
quem, afinal, propriamente o historiador do Historicismo se identifica afetivamente? A 
resposta é, inegavelmente: com o vencedor. Ora, os dominantes dc turno são os herdei
ros de lodos os que, algum dia, venceram. A identificação afetiva com o vencedor 
ocorre, portanto, sempre, em proveito dos vencedores de turno. Isso diz o suficiente 
para o materialismo histórico". Cf. LÕWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incên
dio: uma leitura das teses "Sobre o conceito dc história". São Paulo: Boitempo, 2005, 
p. 70. Observo ainda que, ao criticar o método da empatia, ou procedimento da identi
ficação afetiva, Benjamin está debatendo não apenas com historicistas como Coulan
ges, mas diretamente com o filósofo e historiador alemão Wilhelm Dilthey, que o teo
rizou, tornando-se assim o intérprete da escola histórica que formulou o que Ranke e 
seus pares, no fundo, pensavam. 
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do , comple t a e c o n s e q ü e n t e . C o m o é sabido, a h is tor iograf ia dos grandes 
personagens e acontecimentos, t í p i ca dos p r o s é l i t o s da escola h i s t ó r i c a , 
a l é m de ter mater ia l izado os l imi tes estreitos da c o n c e p ç ã o de h i s tó r i a 
e n t ã o professada, d e i x o u à s claras as i n c l i n a ç õ e s i d e o l ó g i c a s nada neutras 
daqueles his toriadores. E m F r a n ç a , por exemplo , as c o n t r a d i ç õ e s entre o 
ideal h is tor ic is ta de perfeita imparc ia l idade c i en t í f i c a e o seu desdobra
men to h i s t o r i o g r á f i c o e fe t ivo eram desconcertantes. 

"Os manuais escolares, sobretudo, diretamente inspirados pelos no tá 
veis un ive r s i t á r i o s , n ã o hesitam em fazer o elogio da Terceira R e p ú 
bl ica , para alargar ao futuro a sua clientela eleitoral, portanto reforçar 
a sua base social; exci tam permanentemente o sentimento pa t r ió t ico , 
celebrando o culto dos heró is nacionais a fim de preparar a nova gera
ç ã o para a v i n g a n ç a contra o in imigo hered i tá r io , o B á r b a r o g e r m â n i 
co; e jus t i f icam, a coberto de uma m i s s ã o civi l izadora, a e x p a n s ã o 
colonial da F r a n ç a . Nestas cond i ções , a c i ênc ia h i s tó r ica , que pretende 
a imparcialidade, a objetividade, revela-se u m discurso i d e o l ó g i c o que 
serve os interesses de u m regime pol í t ico ou manifesta as a sp i r ações 
de uma comunidade nac ional" 1 8 . 

A l i n h a d o aos interesses das classes dirigentes, no presente, e r e v i 
vendo , por empat ia , os vultosos personagens e eventos que p redomina ram 
no passado 1 9 , o h i s to r i c i smo expressava o pensamento h i s t ó r i c o confor
mado à s i t u a ç ã o ; noutros termos, his tor iograf ia burguesa. 

N a c o n t r a - m ã o dessa t e n d ê n c i a , Wal te r B e n j a m i n considera que a 
tarefa do "mater ia l i s ta h i s t ó r i c o " é "escovar a h i s t ó r i a a con t rape lo" 2 0 . 
N ã o é o exame f i l o l ó g i c o do que apenas consta na d o c u m e n t a ç ã o of ic ia l 

1 8 BOURDÉ, Guy & MARTIN, Hervé. As Escolas Históricas. Mem Martins, Portugal: 
Publicações Europa-América, 1990, p. 115. 

1 9 A esse respeito, não se pode deixar de mencionar algumas das palavras de Ranke no 
"Prólogo" de sua História dos Povos Latinos e Germânicos, de 1494 a 1535, publicada 
cm 1824: "Não cabe dúvida de que para o historiador é lei suprema a exposição rigoro
sa dos fatos, por muito condicionados e carentes de beleza que o sejam. Outra lei, a 
qual cremos de nosso dever nos submeter, foi o desenvolvimento da unidade e da traje
tória dos acontecimentos. Por isso, em vez de arrancar, como talvez se pudesse esperar, 
de uma exposição geral das condições públicas existentes na Europa, o que, evidente
mente, haveria dispersado, se não transtornado, o ponto de vista de nosso estudo, prefe
rimos por de manifesto minuciosamente o que foi cada povo, cada potência, cada indi
víduo no momento em que esse povo, essa potência, ou esse indivíduo aparece na cena 
de um modo ativo ou com um papel dirigente". RANKE, Leopold von. Historia de los 
Pueblos Latinos y Germânicos, de 1494 a 1535: Prólogo. In: . Puebios y Esta
dos en la Historia Moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 1948, pp. 38 e 39. 

2 0 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: . Magia e Técnica, Arte e 
Política, p. 225. Frase final da tese V I I , este extrato foi traduzido da mesma maneira 
tanto por Sergio Paulo quanto por Jcanne Marie e Marcos Müller. Cf. LÕWY, Michael, 
op. cit., p. 70. 
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(o tipo de fonte privilegiada pela escola histórica), nem a história épica 
daqueles que foram vitoriosos e impuseram a sua versão dos fatos, o que 
deveria dar a medida das possibilidades do conhecimento histórico. Tra
tava-se, antes, de recuperar, em meio à multiplicidade diversificada de 
testemunhos do passado, aqueles que encerravam registros de idéias, 
sentimentos, anseios, aspirações, desejos, projetos, promessas e sonhos 
sociais que não chegaram a se concretizar ou que, em se concretizando, 
não constituíram realidades objetivas duradouras. Não por inaptidão ou 
fraqueza, mas porque no jogo de interesses, disputas e confrontos quase 
sempre assimétricos que se desenrolam na história, quem tem força se 
impõe. Embora a história da humanidade não seja inteiramente redutível 
à história da dominação, no sentido forte do termo, não foi sem acerto 
que Marx definiu a primeira pela segunda. Pois, com efeito, aos horrores 
bárbaros da escravidão e da servidão, seguiu-se o que ainda impera, o 
contemporâneo horror civilizado do sobretrabalho21. 

O escovar a história a contrapelo significa a adoção de uma visada 
teórico-política voltada para o que não se estabeleceu historicamente, 
tendo com o passar do tempo sido abandonado, esquecido e sepultado 
debaixo dos desenvolvimentos históricos socialmente hegemônicos. O 
passado comportava outros futuros além do que realmente se efetivou, 
conformando o nosso presente. A tarefa da crítica materialista é arrebatar 
dos domínios do esquecimento tudo o que "teria podido fazer de nossa 
história uma outra história"; tudo o que, sendo futuro do pretérito, poderia 
ter se constituído em futuro do passado22. Se o que prevaleceu foi a 
sociedade de classes do capital e do trabalho, isto certamente não se deu 
nem por necessidade histórica, nem por falta de iniciativas individuais e 
coletivas decididas a fundar formas de organização social radicalmente 
distintas. A história de sangue e fogo dos movimentos de emancipação 
social, em suas vertentes milenarista, anarquista, socialista e comunista é 
prova disso. 

No rastro de sua consolidação e permanência, a moderna sociedade 
burguesa produziu uma quantidade inimaginável de mercadorias, mas, 
em simultâneo, gerou um volume ainda maior de ruínas, destroços e esti
lhaços. Enganam-se aqueles que, sob o capitalismo, pensam haver paz 
sempre que não haja guerra. As conflagrações bélicas - que no século XX 
devastaram nações inteiras, com seu espírito criminoso de desgraça, des
truição, horror e morticínio - , configuram "apenas" a fase aguda de uma 
luta diária pela dominação e organização econômica do mundo23, que se 

MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro Primeiro: O processo de 
produção do capital, v. I , t. 1. 311 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 182. 
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Walter Benjamin: os cacos da história, pp. 52 e 61. 
SILVA, Agostinho da. Considerando o Quinto Império. In: . Dispersos. 2 a ed. 
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desenrola incessantemente na arena sem p e r d ã o da c o n c o r r ê n c i a interca
pi ta l is ta , esfera da p r o d u ç ã o efetiva do capi tal social g loba l . N a fo rma 
capi tal is ta de p r o d u ç ã o , processa-se u m conf l i t o surdo e c o n t r a d i t ó r i o 
que, per iodicamente , v e m à tona na fo rma agravada das crises, para que a 
sociedade c i v i l , e m c o n t i n ê n c i a e c o n ô m i c o - s o c i a l e/ou mi l i t a r , o b e d e ç a , 
c o m d i sc ip l ina de caserna, à s e v o l u ç õ e s em marcha do m o v i m e n t o repro
d u t i v o do capi ta l . 

"( . . . ) a guerra é desenvolvida antes que a paz: [mostrar] como certas 
r e l ações e c o n ô m i c a s , tais como o trabalho assalariado, a m á q u i n a , 
etc., se desenvolveram mais cedo com a guerra e c o m os exé rc i tos , do 
que no seio da sociedade burguesa" 2 4 . 

V i d a s ceifadas e r e a l i z a ç õ e s truncadas apelam por n ó s sob os 
escombros gerados pe lo capi ta l i smo. Escovar a h i s t ó r i a a contrapelo é 
cravar a p á nestes d e s t r o ç o s para, e m seguida, a r r e m e s s á - l o s c o m vonta
de, v i o l ê n c i a , f o r ç a e p r e s e n ç a de e s p í r i t o . A tarefa a c u m p r i r é a de uma 
arqueologia radica lmente c r í t i c a da modern idade 2 5 , cu jo leitmotiv é o 
o f í c i o da s a l v a ç ã o (Rettung) e a p r á t i c a da c r í t i ca redentora. 

" O passado traz consigo u m índ ice misterioso, que o impele à reden
ção . Pois n ã o somos tocados por u m sopro do ar que foi respirado 
antes? N ã o existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que 
emudeceram? N ã o t ê m as mulheres que cortejamos i r m ã s que elas n ã o 
chegaram a conhecer? Se assim é, existe um encontro secreto, marca
do entre as g e r a ç õ e s precedentes e a nossa. A l g u é m na terra está à 
nossa espera. Nesse caso, como a cada g e r a ç ã o , foi-nos concedida 
uma frágil força m e s s i â n i c a para a qual o passado dir ige um apelo. 

Lisboa: Icalp: Ministério da Educação, 1989, p. 198. 
2 4 MARX, Karl. Introdução aos Grtmdrisse. In: . Manuscritos Econónúco-

-Filosóficos e outros textos escolhidos, p. 123. É em razão desse caráter determinante 
das sociedades capitalistas - caráter essencialmente conflituoso e antagônico - , que 
também encontramos, na crítica de Marx à economia política, expressões normalmente 
correntes em quartéis e em contextos de conflagração bélica. Se no seio da Grande 
Indústria, com seus "soldados rasos" (operários) e "suboficiais" (supervisores), o que 
ocorre é uma "batalha industrial", na qual os primeiros, submetidos a uma "disciplina 
de caserna", correm perigo de vida, na "arena" da esfera da concorrência intercapitalis¬
ta, um agente do capital elimina o outro na "luta" concorrencial pelo "despojo coletivo" 
ou lucro, forma fetichizada da mais-valia, quer dizer, do excedente obtido com a explo
ração do trabalhador assalariado pelo capitalista. MARX, Karl. O Capitai: Crítica da 
Economia Política. Livro Primeiro: O processo de produção do capital, v. I , t. 2. São 
Paulo: Abril Cultural, 1984, pp. 44-45; c MARX, Karl. O Capitai: Crítica da Economia 
Política. Livro Terceiro: O processo global da produção capitalista, v. I I I , t. 1. São Pau
lo: Abril Cultural, 1984, pp. 172 e 191. 

2 5 KURZ, Robert. O tédio mortal da modernidade. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 
nov. 1999. Mais!, p. 10. 
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Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. O materialista histó
rico sabe disso"26. 

Ele está ciente de que a função do verdadeiro historiador é ler o que 
jamais foi escrito: o livro da vida dos homens e mulheres de outrora, de 
cuja memória ainda não se fez história 2 7. Homens e mulheres emudeci
dos, soterrados pelo amontoado de ruínas em que se transformaram as 
construções inacabadas de suas respectivas trajetórias. Eles dirigem um 
chamado aos que estão no meio-dia dos tempos, os sujeitos históricos do 
agora. Querem ser recordados em sua existência difícil e malograda. 
Desejam ver as suas esperanças preenchidas e os sonhos sociais de uma 
sociedade outra realizados. Reivindicam lembrança e libertação, verdade 
e justiça. "Pois o Messias não vem apenas como salvador; ele vem como 
o vencedor do Anticristo"2 8. 

Cabe ao "historiador materialista" dinamitar a continuidade reificada 
da história, arrancando das entranhas desta as realidades históricas des
contínuas que a falsa aparência dela esconde. Na forma de organização 
social em que o capital se apoderou do trabalho, sob a circulação cintilan
te e sedutora de mercadorias sempre esteve o caráter exploratório da pro
dução, sob a igualdade jurídica, a desigualdade econômico-social, sob a 
identidade da forma, a diferença do conteúdo, sob a representação ilusó
ria de um progresso sem precedentes da humanidade, a descontinuidade 
real produzida pelos antagonismos sociais do cotidiano passado e presen
te. "Um inferno vocifera na alma da mercadoria, que tem sua paz aparen
te no preço" 2 9 . 

2 6 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: . Magia e Técnica, Arte e 
Política, p. 223. Por outro lado: "O passado leva consigo um índice secreto pelo qual 
ele é remetido à redenção. Não nos afaga, pois, levemente um sopro de ar que envolveu 
os que nos precederam? Não ressoa nas vozes a que damos ouvido um eco das que 
estão, agora, caladas? E as mulheres que cortejamos não têm irmãs que jamais conhe
ceram? Se assim é, um encontro secreto está então marcado entre as gerações passadas 
e a nossa. Então fomos esperados sobre a terra. Então nos foi dada, assim como a cada 
geração que nos procedeu, uma fraca força messiânica, à qual o passado tem pretensão. 
Essa pretensão não pode ser descartada sem custo. O materialista histórico sabe disso". 
Cf. LÕWY, Michael, op. cit., p. 48. 

2 7 "Se se quer considerar a história como um texto", o "método histórico é um método 
filológico, cujo fundamento é o livro da vida. Em Hofmannsthal, observa-se: 'Ler o 
que jamais foi escrito'. O leitor que ele aqui faz pensar é o verdadeiro historiador". 
BENJAMIN, Walter. Paralipomènes et variantes des Thèses Sur le concept d'histoire. 
In: . Écrits François. Paris: Gallimard, 1991, p. 354. 

28 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: . Magia e Técnica, Arle e 
Política, p. 224. Na versão de Lutz Muller e Jeanne Marie: "Pois o Messias não vem 
somente como redentor; ele vem como vencedor do Anticristo". Cf. LÕWY, Michael, 
op. cit., p. 65. 

2 9 BENJAMIN, Walter. O trabalho das passagens. Cadernos de Filosofia Alemã, São 
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Trata-se, portanto, de primeiramente arrancar dos territórios recober
tos do esquecimento as demandas não cumpridas porque interditadas, as 
existências descontínuas da história, registrando-as e recordando-as 
enquanto historiografia; e de, em segundo lugar, contribuir para que tais 
demandas venham a se cumprir, saltando da dimensão da escrita para o 
calor da luta política. "A meta de uma tal apresentação da história é, para 
falar como Engels, 'sair do domínio do pensamento1"30. 

A salvação do passado tem, assim, um duplo aspecto: o do resgate 
historiográfico da memória dos atores emudecidos da história, e o do 
embate político pela plena efetivação das suas possibilidades e aspirações 
interrompidas. Logo, o "materialista histórico" não só reativa uma parte 
perdida do passado, recuperando e conservando o fio de uma história 
inacabada, ele também co-labora para que, no seu próprio presente, a 
continuação dela seja tecida31. Esta continuação é atualização. Uma atua
lização redentora, que redime o passado na medida em que contribui para 
a transformação ativa do presente, no sentido da concretização de todos 
aqueles ideais, quereres, projetos, expectativas e sonhos sociais pretéritos 
malogrados: aqueles possíveis que poderiam ter acontecido mas não 
aconteceram, ou que chegaram a se expressar factualmente, mas não 
duradouramente. Foram vencidos pelos interesses que predominaram na 
sociedade do trabalho assalariado e do capital, este deus poderoso que 
permanece dando provas de sua força e "para o qual todos os sacrifícios 
serão sempre insuficientes"32. 

Por mais surpreendente e enigmático que possa parecer para o senso 
comum da mentalidade acadêmica, foi na teologia judaico-cristã e na 
mística judaica, especialmente na cabala, que Benjamin encontrou subsí
dio e inspiração para formular esta concepção epistemológico-política de 
que "também o passado quer ser resgatado, que ele aspira à sua repara
ção, que sua história não está terminada, e que se nos impõe, hoje, conti
nuá-la" 3 3. Ainda que na condição de agentes secretos do seu pensamento, 
teologia e mística aí ocupam uma posição central. Centralidade que pode 
ser aferida pela intensidade das controvérsias geradas em torno de ambas, 
no espaço dos estudos benjaminianos. 

Paulo, n°. 3, nov. 1997, p. 72. Neste periódico, editado pelo Departamento de filosofia 
da USP, Sônia Campaner Miguel Ferrari, professora de filosofia da PUC-SP, traduziu 
alguns dentre os cerca de 3.500 fragmentos, que compõem os arquivos de anotações e 
materiais publicados na Obra [inacaba] das Passagens. 

30 Passages, p. 493. 
3 1 GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Walter Benjamin: os cacos da história, p. 61. 
3 2 GRESPAN, Jorge Luis da Silva. O Negativo do Capital: O conceito de crise na crítica 

de Marx à economia política. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 1998, p. 125. 
3 3 GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Walter Benjamin: os cacos da história, pp. 70-71. 
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Para nós, a sua importância e significatividade é tanto mais cortante 
quanto mais nos damos conta das possibilidades extraordinárias do afiado 
fio da sua espada de fogo - fio heurístico, fio teórico, fio político - , neste 
mundo em que a profundidade das cosmovisões seculares dos povos foi 
reduzida ao fetiche da forma mercadoria, à "quintessência da falsa cons
ciência", à "falsa aparência do sempre igual, do eterno retorno do mes
mo" 3 4. Referimo-nos, por exemplo, à possibilidade epistemologicamente 
fecunda e politicamente explosiva de alicerçar-se a concepção do tempo 
sobre a imagem da redenção (Erlösung). 

"Na representação da felicidade (...) vibra a representação da reden
ção. Esta felicidade está fundada precisamente sobre a desesperança e 
sobre o desamparo que eram os nossos. Nossa vida, para dizer as coi
sas de outro modo, é um músculo que tem força suficiente para con
trair a totalidade do tempo histórico. Ou ainda, a concepção autêntica 
do tempo histórico repousa inteiramente sobre a imagem da reden
ção" 3 5 . 

3 4 BENJAMIN, Walter. Paris, Capital do Século XIX. In: . Walter Benjamin. São 
Paulo: Ática, 1991, p. 40. Este texto foi escrito, em 1935, como uma apresentação 
sumária do conjunto do Trabalho das Passagens, tal como desenvolvido até a altura. 
Em carta a seu amigo Gershom Scholem - estudioso pioneiro e indispensável para 
quem se aventura nos campos luminosos da tradição mística judaica-, Benjamin relata 
que "ao fazer esse expose (...), meu trabalho entrou num novo estádio, aliás, o primeiro 
que vagamente se aproxima de um livro. (...) desapareceu o título 'Pariser Passagen' 
['Passagens Parisienses1! B o esboço chama-se 'Paris, die Hauptstadt des neunzehnten 
Jahrhunderts' ['Paris, a Capital do Século X I X ' ] , e cá comigo intitulo-o 'Paris, capitale 
du XIXe siècle'". BENJAMIN, Walter & SCHOLEM, Gershom. Correspondência. São 
Paulo: Perspectiva, 1993, pp. 218-219. 

3 5 Passages, p. 498. Já na edição norte-americana da mesma obra, lemos que "vibra na 
idéia da felicidade (...) a idéia da salvação. Esta felicidade está fundada exatamente 
sobre o desespero e desolação que eram nossos. Nossa vida, pode-se dizer, é um mús
culo forte o bastante para contrair a totalidade do tempo histórico. Ou, para o colocar 
diferentemente, a genuína concepção do tempo histórico repousa inteiramente sobre a 
imagem da redenção". Arcades, p. 479. Com a confrontação que viemos fazendo entre 
as versões francesa e norte-americana de cada um dos fragmentos até agora citados, 
pudemos observar que geralmente elas coincidem. Entretanto, neste último excerto, há 
um problema de translação que nos remete a uma questão conceituai: a da diferencia
ção entre as noções de salvação (Rettung) e redenção (Erlösung), termos que costumam 
ser semanticamente confundidos. De acordo com Jeanne-Marie Gagnebin, "os termos 
Erlösung, erlösen, Erlöser remetem ao radical lös (no grego antigo luein, livrar ou 
desatar...), indicam a dissolução, o desfecho, a resolução ou solução de um problema, 
por exemplo, por seu desaparecimento bem-vindo. A redenção (Erlösung), em Benja
min, não se confunde, portanto, (...) com a idéia, tão importante, de uma salvação ou 
conservação (Rettung) do passado pelo trabalho necessário do historiador c a prática da 
rememoração (Eingedenken). Sc a redenção livra é porque ela destrói e dissolve, não 
porque mantém e conserva". GAGNEBIN, Jeanne-Maric. Teologia e messianismo no 
pensamento de Walter Benjamin. Estudos Avançados, São Paulo, v. 13, n°. 37, 
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E noutro fragmento do Trabalho das Passagens, considera-se que: 

"(...) a história não é somente uma ciência... ela é tanto quanto uma 
forma de rememoração. O que a ciência 'constatou', a rememoração 
pode modificar. Ela pode transformar o que está inacabado (a felici
dade) em algo acabado e o que está acabado (o sofrimento) em algo 
inacabado. Isto é teologia; mas nós fazemos, na rememoração, uma 
experiência que nos proíbe de conceber a história de maneira funda
mentalmente ateológica, mesmo se não temos, para tanto, o direito de 
tentarmos a escrever com conceitos imediatamente teológicos"3 6. 

Se a rememoração (Eingedenken) é "uma experiência que nos proíbe 
de conceber a história de maneira fundamentalmente ateológica", pode-se 
inferir que é ela uma experiência teologicamente determinada. E seu atri
buto poder transformar a felicidade inacabada ou inconsumada em algo 
acabado ou consumado, e o acabamento do sofrimento em algo inacaba
do. Ou seja, a rememoração histórica constitui-se numa experiência 
potencialmente redentora, capaz de reparar o sofrimento e consumar a 
felicidade. E a redenção, como se sabe, é uma noção de extração eminen
temente teológica. 

Deve-se, contudo, observar que a assimilação benjaminiana de cate
gorias e conceitos provenientes do quadro de referências da teologia 
judaico-cristã e da mística judaica, define-se pela sua intenção materialis
ta; ou, noutras palavras, pelo que Benjamin denominou - em fins dos 
anos 1920, com a sua efetiva aproximação do marxismo - , fim do seu 
"'estilo de filosofia inocentemente arcaica'"37. "O recurso teórico à teolo
gia não é (...) sinônimo de invocação à religião" 3 8, mas exegese histórico-
-filosófica, recurso epistemológico e político. Não diz, portanto, direta
mente respeito aos assuntos da fé. 

Sendo então a história, para Benjamin, simultaneamente ciência e 
forma de rememoração, compreende-se, agora, o fundamento teórico de 
por que cabe ao conhecimento histórico não apenas constatar objetiva-

set./dez., 1999, p. 198. A edição francesa da Obra das Passagens, portanto, acertou ao 
ter traduzido Erlösung por "redenção", nas duas vezes era que tal palavra aparece na 
formulação original desse excerto, em alemão. Por outro lado, a norte-americana enga
nou-se, pois a traduziu por "salvação", na primeira vez, e por "redenção", na segunda. 
Ou seja, incorreu no erro de igualar dois conceitos que estão intimamente relacionados, 
mas que denominam momentos diferentes da concreção teórica da concepção benjami
niana da história. Cf. BENJAMIN, Walter. Das Passagen-Werk, v . l . Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1983, p. 600. 

3 6 Passages, p. 489. 
3 7 TIEDEMANN, Rolf. Introduction. In: BENJAMIN, Walter. Paris, Capitule du XIXe 

Siècle: Le Livre des Passages. 3 e ed. Paris: Les Éditions du Cerf, 2000, p. 20. 
3 8 GAGNEBIN, Jeanne-Marie. História e Narração em Walter Benjamin, p. 22. 
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mente os conteúdos de determinados fatos e processos sociais pretéritos, 
com seus sofrimentos acabados e suas felicidades inacabadas; cabe 
igualmente a ele proceder à mobilização desses conteúdos em função de 
uma necessidade de modificação radical do presente, no sentido de man
dar pelos ares a ordem sócio-político-econômica que perpetua o acaba
mento do sofrimento e o inacabamento da felicidade. A história deve ser 
salvação, conservação e preservação dos aspectos soterrados do passado 
e, tanto quanto, redenção do passado e do presente pela dissolução e des
truição de tudo o que, ainda gerando sofrimento, impede a concretização 
do potencial irrealizado da felicidade social. "A apresentação materialista 
da história conduz o passado a colocar o presente em uma posição críti
ca"39. Sua "construção pressupõe destruição" 4 0. 

Por conceber a história não apenas como ciência, mas também como 
forma de rememoração, a teoria benjaminiana da história não pode ser 
indiscriminadamente apropriada. Ela só é aplicável aos estudos históricos 
que se ocupam dos aspectos do passado que apresentam um certo grau de 
atualidade. Segundo Benjamin, o historiador tem que edificar uma estru
tura filosófica delgada mas sólida, para apanhar, em sua rede, os mais 
atuais aspectos do passado41. Isto é, os aspectos do passado que nos são 
lembrados pelo devir dos acontecimentos presentes, em razão das corres
pondências ou semelhanças que apresentam entre si. Em seu vir a ser, os 
acontecimentos presentes, com maior ou menor grau de explicitação, 
como que citam os acontecimentos passados que lhes são semelhantes. 
Mas perceber essas citações, nem sempre evidentes, do semelhante é algo 
que depende da qualidade da atenção e do grau de conhecimento do 
intérprete. Pois, verdade seja dita, o presente a todo o momento cita o 
passado. Deste, ele se encontra repleno e, no seu desdobrar-se, precipi
tam-se séculos 4 2. 

39 Passages, p. 488. 
4 0 Árcades, p. 470. 
4 1 Passages, p. 475. 
4 2 Significativamente, já na primeira frase do primeiro capítulo do seu livro Era dos 

Extremos: o breve século XX (1914-1991), o historiador inglês Eric Hobsbawm forne
ce um interessante exemplo para a questão que acabamos dc tratar. Relata ele que "Em 
28 de junho de 1992 o presidente Mitterrand, da França, apareceu de forma súbita, não 
anunciada e inesperada em Sarajevo, que já era o centro de uma guerra balcânica que 
iria custar cerca de 150 mil vidas no decorrer daquele ano. Seu objetivo era lembrar â 
opinião pública mundial a gravidade da crise bósnia. E, de fato, foi muito observada c 
admirada a presença do conhecido estadista - idoso e visivelmente frágil sob o fogo 
das armas portáteis e da artilharia. Um aspecto da visita de Mitterrand, contudo, embo
ra claramente fundamenta], passou despercebido: a data. Por que o presidente da Fran
ça escolhera aquele dia específico para ir a Sarajevo? Porque 28 de junho era o aniver
sário do assassinato, em Sarajevo, em 1914, do arquiduque Francisco Ferdinando da 
Áustria-Hungria, ato que em poucas semanas levou à eclosão da Primeira Guerra Mun-
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Benjamin define a semelhança como o órganon da experiência 
(ErfahrungY3, compreendida, aqui, em seu sentido lato, enquanto expe
riência substantiva de vida humana. Na Doutrina das Semelhanças, ele 
observa: 

"Sabe-se que o círculo existencial regido pela lei da semelhança era 
outrora muito mais vasto. Era o domínio do micro e do macrocosmos, 
para mencionar apenas uma entre muitas realizações que a experiência 
da semelhança encontrou no decorrer da história. Mesmo para os 
homens dos nossos dias pode-se afirmar que os episódios cotidianos 
em que eles percebem conscientemente as semelhanças são apenas 
uma pequena fração dos inúmeros casos em que a semelhança os 
determina, sem que eles tenham disso consciência. As semelhanças 
percebidas conscientemente - por exemplo, nos rostos - em compara
ção com as incontáveis semelhanças das quais não temos consciência, 
ou que não são percebidas de todo, são como a pequena ponta do ice
berg, visível na superfície do mar, em comparação com a poderosa 
massa submarina, [f] Mas essas correspondências naturais somente 
assumem sua significação decisiva quando levamos em conta que 
fundamentalmente todas elas estimulam e despertam a faculdade 
mimética que lhes corresponde no homem"44. 

É igualmente na experiência da semelhança que a experiência da 
rememoração encontra o seu órganon, quer dizer, o meio pelo qual ela se 
realiza. E a partir da percepção das semelhanças, das correspondências, 
dos nexos entre os fenômenos presentes e os eventos de um passado 
determinado que o processo de rememoração é ocasionado. Tais seme
lhanças são a expressão da trama do passado no tecido do presente; são a 
forma de aparição dos acontecimentos do ontem citados nos aconteci
mentos do hoje; são o modo de manifestação das mais atuais imagens do 
passado, imagens que estão em correlação direta com as inúmeras ques
tões, buscas, impasses, necessidades, desenvolvimentos e inquietações 
coletivas do tempo presente. 

Ao perceber, no devir de sua própria época, semelhanças que, atra-

dial. Para qualquer europeu culto da geração de Mitterrand, saltava aos othos a ligação 
entre data e lugar e a evocação de uma catástrofe histórica precipitada por um erro polí
tico e de cálculo. Que melhor maneira de dramatizar as implicações potenciais da crise 
bósnia que escolhendo uma data assim tão simbólica? Mas quase ninguém captou a 
alusão, exceto uns poucos historiadores profissionais e cidadãos muito idosos. A 
memória histórica já não estava viva". HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve 
século X X (1914-1991). 2. aed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, pp. 12-13. 

4 3 Passages, p. 863. 
4 4 BENJAMIN, Walter. A doutrina das semelhanças. In: _. Magia e Técnica, Arte e 

Política, pp. 108-109. 
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vés da rememoração, lhe remetem aos processos históricos de uma época 
pregressa, o "historiador materialista" sente-se visado. Ele sente que as 
imagens do passado, em sua similitude atual - e toda similitude histórica 
comporta não apenas aproximações, mas especificidades e diferenças - , 
têm algo de relevante a lhe dizer; algo que é valioso para a compreensão 
e para a transformação do seu próprio tempo histórico. Noutros termos, 
ao apreender as semelhanças que lhe ensejam o rememorar, o "materialis
ta histórico" estabelece uma relação substantiva, viva, intensa e conse
qüente entre o Agora (Jetzt) e o Outrora (Gewesené), uma relação carre
g a d a de possibilidades de futuros que não vingaram no passado, mas que 
têm uma significação decisiva para o presente, na medida em que podem 
nutrir, pela força da crítica, as iniciativas políticas voltadas para a inter
rupção do continuam da dominação, do mau infinito da acumulação capi
talista45. Essa interrupção é uma "imobilização messiânica dos aconteci
mentos", "uma oportunidade revolucionária de lutar por um passado 
oprimido" 4 6, quer dizer, um passado descontínuo, incompleto e inacabado 
que não chegou a se sedimentar nos solos pedregosos e cheios de desní
veis da realidade histórica. 

"O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio 
exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não 
estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem 
cessado de vencer"47. "(...) o inferno não é algo que nos espera, mas a 

4 5 Contemporâneo do também politizado historiador francês Mare Bloch - morto enquar. 
to combatente da Resistência francesa contra a máquina de guerra nazista - , Benjamin 
subscreveria, como se pode inferir, a afirmação blochiana de que "a ignorância do pas
sado não se limita a prejudicar o conhecimento do presente; compromete, no presente, 
a própria ação". BLOCH, Mare. Introdução à História. Mem Martins, Portugal: Publi
cações Europa-América, 1993, p. 40. Este livro, também inacabado, foi escrito entre 
1941 e 1943, durante a época adversa da II Grande Guerra Mundial, e na clandestini
dade, devido ao engajamento de Mare Bloch nos efetivos da Resistência. Bloch, que ao 
lado de Lucien Febvre, é considerado o pai fundador da escola histórica dos Annales, 
foi pioneiro na renovação (ainda atual) dos estudos históricos da primeira metade do 
século X X . Fuzilado pelos nazistas às vésperas da Libertação, ele não pôde finalizar 
este seu livro, apropriadamente visto "como uma espécie de testamento historiográfi
co". Cf. BLOCH, Mare. Apologie pour VHistoirê ou Métier d'Historien. Paris: Armand 
Colin, 1993 [Resenha de: FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Criação da História. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 4 set. 1995. Jomal de Resenhas, p. 14]. Observe-se, ainda, que 
entre os pontos de vista de Bloch e de Walter Benjamin sobre o conhecimento histórico 
existem outras semelhanças. 

4 6 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: . Magia e Técnica, Arte e 
Política, p. 231. Ou, de acordo com a outra translação: "imobilização messiânica do 
acontecer" e "uma chance revolucionária na luta a favor do passado oprimido", respec
tivamente. Cf. LÕWY, Michael, op. cit., p. 130. 

4 7 Id., ibid., pp. 224-225. Já segundo a dupla Müller-Gagnebin: "O dom de atear ao pas
sado a centelha da esperança pertence somente àquele historiador que está perpassado 



266 Amon ruino uavi 

vida que levamos aqui". '"Que as coisas continuem como antes': eis a 
catástrofe"48. 

Em outras palavras, ao distinguir, no vir a ser dos eventos correntes, 
citações de eventos sucedidos, o "historiador materialista" "capta a confi
guração em que sua própria época entrou em contato com uma época 
anterior, perfeitamente determinada. Com isso, ele funda um conceito do 
presente como um 'agora' no qual se infiltram estilhaços do messiâni
co" 4 9. Isto é, tal historiador instaura um conceito messiânico do presente 
em que os mais atuais aspectos do passado estão em correlação direta 
com aspectos específicos da atualidade presente; em que elementos, habi
tualmente, diacrônicos tomam-se sincrónicos. Um tempo, enfim, "carre
gado de agoras"50. 

O tempo de agora (Jetztzeit) é a temporalidade na qual se dá a pro
dução do conhecimento histórico. E, por isso, Benjamin também o deno
mina de Agora da conhecibilidade (Jetzt der Erkennbarkeit). Nas teses 
Sobre o conceito de história, ele é pensado como o conceito de um pre
sente que define exatamente aquele presente em que o "materialista histó
rico" escreve a história; ou seja, ele é o lugar em que a "história é objeto 
de uma construção" 5 1. 

Mas objeto de uma construção na qual está implicada, como vimos, 
uma vontade de destruição de tudo o que constitui obstáculo para a reali
zação da felicidade social; vontade de destruição tanto da moderna socie
dade produtora de mercadorias quanto das representações históricas que a 
legitimam. Ele abarca, portanto, os momentos de construção salvadora e 
de destruição redentora da concepção benjaminiana da história, isto é, da 
história concebida como ciência e como forma de rememoração. Ou, dito 
ainda de um outro modo, da historiografia como salvação e conservação 
dos aspectos soterrados do passado e como atividade crítico-redentora 

pela convicção de que também os mortos não estarão seguros diante do inimigo, se ele 
for vitorioso. E esse inimigo não tem cessado de vencer". Cf. LÕWY, Michael, op. cit., 
p. 65. 

4 8 Passages, p. 491. 
4 9 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: . Magia e Técnica, Arte e 

Política, p. 232. Por sua vez, para Marcos Muller e Jeanne Marie, o "historiador mate
rialista" "apreende a constelação em que sua própria época entrou com uma determina
da época anterior. Ele fundamenta, assim, um conceito de presente como tempo-de¬
-agora, no qual estão incrustados estilhaços do tempo messiânico". Cf. LÕWY, 
Michael, op. cit., p. 140. 

5 0 Id., ibid., p. 230. Ou então: "saturado pelo tempo-de-agora (Jetztzeit)". Cf. LÕWY, 
Michael, op. cit., p. 119. 

5 1 Id., ibid., pp. 229-230. Quanto a este pequeno trecho, ambas as soluções são idênticas. 
Cf. LÕWY, Michael, op. cit., p. 119. 
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que converge para os esforços políticos de dissolução da ordem social 
que se expande e se reproduz, aprofundando a exclusão e o sofrimento, 
no presente. Daí porque sua concepção repousa inteiramente sobre a ima
gem da redenção. No tempo de agora, "cada segundo [é] a porta estreita 
pela qual [pode] penetrar o Messias"52: passado, presente e possibilidades 
redentoras de futuro coincidem, condensando-se em diferencial. Ele é a 
concepção plena e autêntica do verdadeiro tempo histórico, do tempo da 
verdade enquanto "modelo do messiânico" 5 3. 

Trata-se, portanto, de um conceito qualitativo de tempo no qual se 
edifica um conhecimento histórico concreto e determinado, um Agora da 
conhecibilidade que se constitui na contramão das representações épicas e 
conformistas da história e em oposição ao tempo quantitativo, abstrato e 
homogêneo da exploração e acumulação capitalistas. O que significa 
dizer que o tempo de agora configura um segmento temporal, um dife
rencial de tempo destacado da temporalidade ordinária do curso habitual 
da vida moderna, ritmada pelos ponteiros dos relógios, pelo "tempo 
infernal em que transcorre a existência daqueles a quem nunca é permiti
do concluir o que foi começado" 5 4. Na modernidade, não dispomos do 
tempo necessário para "viver os verdadeiros dramas da existência que nos 
é destinada. (...) As rugas e dobras do rosto são as inscrições deixadas 
pelas grandes paixões, pelos vícios, pelas intuições que nos falaram, sem 
que nada percebêssemos, porque nós, os proprietários, não estávamos em 
casa"55. 

"Qui le croirait! On dit qu'irrités contre Theure 
De nouveaux Josués, au pied de chaque tour, 
Tiraient sur les cadrans pour arrêter le jour" 5 6. 

5 2 Id., ibid., p. 232. Aqui, a nuance não é significativa: "cada segundo [é] a porta estreita 
pela qual [pode] entrar o Messias". Nas duas traduções, os verbos "ser" e "poder" estão 
conjugados no pretérito imperfeito do indicativo: "era" e "podia". Cf. LÕWY, Micbael, 
op. cit., p. 142. 

5 3 Id-, ibid., p. 232. Neste diminuto fragmento, a diferença é, aparentemente, pontual: de 
"modelo do messiânico" (Rouanet) para "modelo do tempo messiânico" (Gagnebin-
-Müller). Este acréscimo da palavra "tempo" (veja igualmente o excerto citado à nota 
49), no entanto, é definidor, preciso, enormemente esclarecedor, fundamental para um 
mais correto entendimento da passagem. Cf. LÕWY, Micbael, op. cit., p. 138. 

5 4 BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em Baudelaire. In: . Charles Baudelai¬
re: um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 129. 

5 5 BENJAMIN, Walter. A imagem de Proust. In: . Magia e Técnica, Arte e Política, 
p. 46. 

5 6 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: . Magia e Técnica, Arte e 
Política, p. 230. Em francês no texto original alemão e assim mantido nas duas tradu
ções. Cf. LÕWY, Michael, op. cit., p. 123. 
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Enquan to d i m e n s ã o tempora l que se af i rma e m o p o s i ç ã o à d i n â m i c a 
ver t ig inosa , alienante, in in ter rupta e extenuante - para n ã o dizer v a m p i -
resca - de ta l t empo in fe rna l , o tempo de agora t a m b é m define o "conce i 
to de u m presente que n ã o é t r a n s i ç ã o , mas p á r a no tempo e se i m o b i l i 
z a " 5 7 . I m o b i l i z a ç ã o que consagra o conhecimento h i s t ó r i c o a í c o n s t r u í d o 
c o m o u m A g o r a da conhecib i l idade eminentemente c r í t i c o e v i r tua lmente 
subversor, que congrega n ã o apenas os momentos h e r m e n ê u t i c o s da 
i n t e r p r e t a ç ã o e da c o m p r e e n s ã o , mas igualmente o momen to h e r m e n ê u t i 
co da a p l i c a ç ã o . Sobre este ú l t i m o , Hans-Georg Gadamer disserta: 

" A h i s tó r ia da h e r m e n ê u t i c a nos ensina que jun to à h e r m e n ê u t i c a filo
lógica exis t i ram t a m b é m uma teológica e outra jurídica, e que somen
te as t rês juntas comportam o conceito pleno de h e r m e n ê u t i c a . E uma 
c o n s e q ü ê n c i a da c o n s c i ê n c i a his tór ica nos sécu los X V I I I e X I X o fato 
de que a h e r m e n ê u t i c a f i lo lógica e a historiografia se desfizesse de seu 
v í n c u l o c o m as outras disciplinas h e r m e n ê u t i c a s e se estabelecesse 
automaticamente como teoria m e t o d o l ó g i c a da i n v e s t i g a ç ã o espiritual-
-c ient í f ica . ffl A estreita pe r t ença que unia na sua or igem a h e r m e n ê u 
tica filológica c o m a jurídica repousava sobre o reconhecimento da 
a p l i c a ç ã o como momento integrante de toda c o m p r e e n s ã o . Tanto para 
a h e r m e n ê u t i c a j u r í d i c a como para a t eo lóg ica , é constitutiva a t ensão 
que existe entre o texto proposto - da lei ou da r e v e l a ç ã o - por u m 
lado, e o sentido que a l cança sua ap l i cação ao instante concreto da 
in t e rp re t ação , no j u í z o ou na préd ica , por outro. U m a lei n ã o quer ser 
entendida historicamente. A in te rp re tação deve concre t i zá - l a em sua 
validez j u r í d i c a . Da mesma maneira, o texto de uma mensagem re l i 
giosa n ã o deseja ser compreendido como u m mero documento h is tór i 
co, mas ele deve ser entendido de forma a poder exercer seu efeito 
redentor. (...) A q u i , compreender é sempre t a m b é m apl icar" 5 8 . 

E na teoria benjaminiana da h i s tó r ia , semelhantemente - quero dizer, 
sem p r e j u í z o daqu i lo que, por outro lado, a singulariza e diferencia - , c o m 
preender é sempre t a m b é m aplicar. Para o h i s t o r i a d o r - f i l ó s o f o j u d e u -
- a l e m ã o , o passado n ã o deve ser compreendido como mera o c o r r ê n c i a his
tó r i ca , c o m o algo distante, ultrapassado e r e v o g á v e l que nada mais t em a 
dizer o u a ver c o m o tempo presente. Pelo c o n t r á r i o , ele concebe a c o m 
p r e e n s ã o h i s t ó r i c a , fundamentalmente, como uma s o b r e v i v ê n c i a daqui lo 
que é compreend ido 5 9 . Tan to quanto a c o n s t r u ç ã o de uma r e p r e s e n t a ç ã o 

5 7 Id., ibid., p. 230. Já conforme a translação de Gagnebin e Marcos Muller: o "conceito 
de um presente que não é transição, mas no qual o tempo estanca e ficou imóvel (Stills
tand)". Cf. LÖWY, Michael, op. cit., p. 128. 

5 8 GADAMER, Hans-Georg, op. cit., pp. 460-461. 
5 9 Passages, p. 477; Arcades, p. 460. 
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objetiva do passado, importa o sentido que, em sua sobrevida, ela venha a 
alcançar no e para o tempo presente. Tanto quanto a interpretação com
preensiva do Outrora, importa a sua aplicação (decisiva) no Agora. 

O passado tem que ser compreendido em-si, para-si e para-nós, ou 
seja, no que ele tem de especificidade e de contemporaneidade, de parti
cularidade e de atualidade, no que ele tem de ser anterior e de ser-agora 
(Jetztseiri), isto é, de ser atualizado e desperto60, ser cujo sentido encontra 
um significado e uma aplicação determinadas nos dias correntes. O 
conhecimento do passado não é, aqui, um fim em si mesmo, sua finalida
de é salvar o acontecido para exercer um efeito redentor no acontecer. 
Trata-se, numa frase, de "viver o Outrora com a intensidade de um sonho 
para ver no presente o mundo desperto ao qual o sonho se refere"61. Nisso 
consiste a revolução copernicana na visão da história de que fala Walter 
Benjamin. "A política prima doravante sobre a história" 6 2. 

Se a hermenêutica histórico-filológica, tal como a professada pelo 
historicismo, descartou o momento da aplicação, enquanto parte origi
nalmente integrante do movimento da compreensão, isto se deveu à sua 
concepção equívoca de metodologia científica. Como vimos, reconstituir 
o passado objetivamente, tal como efetivamente aconteceu, pressupunha, 
então, a negação das épocas históricas posteriores à investigada, a come
çar por aquela a que pertencia o próprio historicista. O estudo do antiga
mente constituía-se pela desconsideração integral do presente. Como se o 
conhecimento do primeiro pudesse ser verdadeiramente alcançado com a 
mais completa indiferença dispensada ao segundo. 

Crítico contundente do historicismo, Benjamin considerou não a 
hermenêutica histórico-filológica, mas a teológica a ciência fundamental 
para se fazer o comentário da realidade histórica 6 3. E isso explica-se, 
dentre outras razões, pelo fato da história, para ele, ser objeto de uma 
construção levada a termo no presente e para o presente e não apesar 
deste. Quer dizer, de constituir-se ela num conhecimento sobre o Outrora, 
interpretado, compreendido e aplicado num Agora da compreensão histó
rica, ao qual este Outrora se refere. Pois "Cada presente é determinado 
pelas imagens [do passado] que lhe são sincrónicas; cada Agora é o Ago
ra de uma conhecibilidade determinada"64. 

Todavia, tornar-se consciente disso é algo que passa pela consciên
cia histórica - cujo interesse pelos mais atuais aspectos do passado acen-

6 0 Passages, p. 409; Arcades, p. 391. 
6 1 Passages, p. 836. 
6 2 Passages, p. 405; Arcades, pp. 388-389. 
6 3 Passages, p. 477; Arcades, p. 460. 
6 4 Passages, p. 479. 
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de o pavio da soterrada bomba de efeito retardado chamada Outrora 
assim como pelo sentido e pela intensidade da atenção que ela confere ao 
vir a ser do seu pensamento. Afinal, 

"Pensar não inclui apenas o movimento das idéias, mas também sua 
imobilização. Quando o pensamento pára, bruscamente, numa confi
guração saturada de tensões, ele lhe comunica um choque, através do 
qual essa configuração se cristaliza enquanto mônada. O materialista 
histórico só se aproxima de um objeto histórico quando o confronta 
enquanto mônada [enquanto parte que representa ou espelha o todo]. 
Nessa estrutura, ele reconhece o sinal de uma imobilização messiânica 
dos acontecimentos, ou dito de outro modo, de uma oportunidade 
revolucionária de lutar por um passado oprimido. Ele aproveita essa 
oportunidade para extrair uma época determinada do curso homogê
neo da história; do mesmo modo, ele extrai da época uma vida deter
minada e, da obra composta durante essa vida, uma obra determinada. 
Seu método resulta em que na obra o conjunto da obra, no conjunto da 
obra a época e na época a totalidade do processo histórico são preser
vados e transcendidos"65. 

Eis o que, dentre outros instigantes aspectos, a teoria benjaminiana 
da história vem nos propor a fazer. E, por sermos historiadores, apropria
do seria se o fizéssemos sem perder de vista o saber profundo, saber de 
experiência {Erfahrung) feito, daquela figura referencial em que "o justo 
se encontra consigo mesmo": o narrador da força substantiva, luminosa e 
sombria, salvadora e redentora da tradição. Seu "olhar não se desvia do 
relógio diante do qual desfila a procissão das criaturas, na qual a morte 
tem seu lugar, ou à frente do cortejo, ou como retardatária miserável" 6 6. 
"A morte: a estação dialética central"67. 

6 5 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: , . Magia e Técnica, Arte e 
Política, p. 231. Por outro lado: "Ao pensar pertence não só o movimento dos pensa
mentos, mas também a sua imobilização (StiUstellung). Onde o pensamento se detém 
repentinamente numa constelação saturada de tensões, ele confere à mesma um choque 
através do qual ele se cristaliza como mônada. O materialismo histórico se acerca de 
um objeto histórico única e exclusivamente quando este se apresenta a ele como uma 
mônada. Nessa estrutura ele reconhece o signo dc uma imobilização messiânica do 
acontecer, em outras palavras, de uma chance revolucionária na luta a favor do passado 
oprimido. Ele a arrebata para fazer explodir uma época do decurso homogêneo da his
tória; do mesmo modo como ele faz explodir uma vida determinada de uma época, 
assim também ele faz explodir uma obra determinada da obra de uma vida. Este proce
dimento consegue conservar e suprimir na obra a obra de uma vida, na obra dc uma 
vida, a época, c na época, todo o decurso da história". Cf. LÕWY, Michael, op. c/7., 
p. 130. 

6 6 BENJAMIN, Walter. O narrador: Considerações sobre a obra dc Nikolai Leskov. In: 
. Magia e Técnica, Arte e Política, pp. 221 e 210, respectivamente. 

6 7 Passages, p. 828. 
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ABSTRACT 

This paper intends to approach Hans-Georg Gadamer's hermeneutical view 
of history to Walter Benjamin's dialectical concept o f it, choosing, as a contrasting 
point o f view, historicism, which overlaps fact by comprehension on behalf o f a 
so-called scientific neutrality. To the impossibility o f ignoring the "being-there" o f 
the historian, peculiar to gadamerian hermeneutics, Benjamin adds both the 
presuppositions of historical materialism and the concept o f time present in Jewish¬
-Christian theology and Jewish mystics, turning History into science and 
remembrance, conservation and redemption. 



NOTAS DE LEITURA 

A INTIMIDADE: DO INDIVÍDUO AO SEGREDO 

Paulo Tunhas 
Universidade Fernando Pessoa, Porto 

" N o P a r a í s o falta um dom, o do nascimento. T a m b é m neste 
caso à m a l d i ç ã o corresponde uma g r a ç a . " 

Mar ia Filomena Molder , 
O absoluto que pertence à terra, p. 87 

"Age de tal maneira que os anjos tenham alguma coisa para 
fazer." 

Kafka, citado por M . F. M . em Semear na neve, p. 184 

A recente p u b l i c a ç ã o de O absoluto que pertence à terra, l i v r o i n t e i 
ramente consagrado ao pensamento de Hermann B r o c h , é u m convi te a 
revisi tar a obra j á publ icada de M a r i a F i lomena M o l d e r . Desde pe lo 
menos u m seu l u m i n o s o ar t igo sobre A n d r é Le ro i -Gourhan , " O persegui
dor das sombras", pub l i cado no p r i m e i r o n ú m e r o da revista Análise, no 
ano de 1984 (e, surpreendentemente, nunca republ icado e m l i v r o ) , que 
M a r i a F i l o m e n a M o l d e r possui uma voz f i losóf ica i n c o n f u n d í v e l . É essa 
mesma singular idade que coloca dif iculdades quando se trata de dar conta 
do seu t rabalho numa nota c r í t i ca . A d i f icu ldade n ã o v e m da l inguagem, 
v e m mesmo dos objectos que ela captura - tanto quanto faz sentido, é 
verdade, esta cambaleante d i s t i n ç ã o . C o m o escreve, n u m outro l i v r o , 
F i l omena M o l d e r , referindo-se a Ki rkegaard , "a p a i x ã o de compreender, 
c o m o toda a p a i x ã o , compor ta u m momen to an iqu i l a t ivo , que, no caso, se 
refere ao desejo de encontrar uma coisa que resista inexoravelmente à 

Philosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 275-284 
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nossa compreensão" (SN, 76)'. Este contacto com o que resiste à com
preensão dá-se eminentemente na beleza, na beleza como "objecto de 
saber" (SN, 80): "A beleza está inseparavelmente ligada à tarefa humana 
de procurar compreender" (SN, 81; cf. tb. 132). 

Depois de alguma hesitação, decidi escolher um percurso conceptual 
particular, que vai do indivíduo ao segredo. De facto, o que proponho é 
um patchwork de citações. Não garanto a qualidade da manta, mas os 
retalhos, pelo menos, são da melhor feitura. 

Começo, de resto, por uma citação que nos indica algo de muito 
importante sobre os conceitos em geral, e em particular sobre aqueles que 
nos vão ocupar: "para nos fazermos entender, chamamos conceito a uma 
fixação, sempre provisória, mas não menos por isso fiável, de uma com
preensão comunicável e argumentável, qualquer que ela seja, que tende a 
determinar o que quer que seja, i. e., não só a estabelecer os seus limites, 
como o seu quadro regulador, desde o funcionamento de uma máquina à 
crença num deus, desde o crescimento de uma criança à guerra química; é 
imprescindível salientar que no coração íntimo de qualquer conceito terá 
de haver, em grau mais ou menos intenso, uma apresentação intuitiva, e 
em certas regiões conceptuais mesmo uma visão, sem o que o conceito se 
transforma numa casca vazia, no muro de uma prisão ou numa arma de 
arremesso" (IF, 122). Esta última qualificação é óptima. Os conceitos de 
Filomena Molder, colhidos na tradição ou, com rigorosa liberdade, nela 
enxertados, são tudo menos armas de arremesso: tendem declaradamente 
a aproximar-se de uma visão. De uma forma ou de outra, Filomena Mol
der faz sua a preocupação goetheana com o intelecto intuitivo, que, como 
escreveu em O pensamento morfológico de Goethe, "deve ser tomado 
(...) mais como uma versão renovada do nous grego do que como uma 
faculdade que excede os limites efectivos da estrutura cognitiva humana" 
(PMG, 11; cf., no entanto, SN, 156, sobre o Urvernehmen, o "perceber 
originário" benjaminiano). 

Esta matriz goetheana cruza-se em Filomena Molder com a "imagem 
dialéctica" benjaminiana, que a torna mais maleável: "Enuncia-se uma 
tese e, em seguida, contrapõe-se-lhe uma antítese, que tem por função 
desabsolutizar a tese, revelando, ao mesmo tempo, que a antítese a habita 
por inerência, sem haver supressão de uma pela outra ou superação de 
uma pela outra, antes reconhecimento nelas de uma solidariedade, de um 
progresso e um regresso, que não conhece um termo definitivo, embora 

Utilizo, no que se segue, as seguintes abreviaturas para os livros citados de Maria Filo
mena Molder: Jorge Martins, Lisboa, IN/CM, 1984: JM; O pensamento morfológico de 
Goethe, Lisboa, IN/CM, 1995: PMG, Semear na neve, Lisboa, Relógio D'Agua, 1999: 
SN; Exercitações, Lisboa, Edição de Autor, 2000: E. A imperfeição da filosofia; Lisboa, 
Relógio D'Água, 2004: IF; O absoluto que pertence à terra, Lisboa, Vendaval, 2005. 
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contenha algumas fixações provisórias, a que poderia chamar, seguindo 
ainda aqui Benjamin, os matizes do conceito" (SN, 149). A imagem dia
léctica - que lembra profundamente a dialéctica aspectual, tal como 
Wittgenstein a praticou2 - impede a visão de se petrificar num gesto mor
tal e lembra-nos que nascemos, que fomos esperados (SN, 136, 146), 
tornando a própria visão agente da apocatástese, da "redenção sistemática 
de toda a coisa" (SN, 149). 

Um parêntesis. A figura do nascimento aparece e reaparece constan
temente nos livros de Filomena Molder. Ele é a graça no seio da maldi
ção, o dom que faltava no Paraíso (A, 87), a condição da língua humana 
(A, 95), das "línguas maternas" (A, 100). A tradução é talvez uma ima
gem do nascimento, pois que também ela resulta de uma graça, "uma 
inesperada forma de graça", que se atinge pelo "aprofundamento da mal
dição" (A, 99). Babel é "maldição e graça" (A, 115-6). 

Mas voltemos à visão. Para que essa visão seja compreendida é 
necessário o exercício de uma simpatia essencial, que é como que a ver
são ontológica daquilo que em filosofia se chama o princípio da caridade: 
"Para as palavras se descobrirem como reveladoras, é necessário que 
aquele que as toma ou recebe reconstitua em si a experiência que as ali
menta ou sustém" (PMG, 257). Apenas conhecemos aquilo que, de uma 
certa maneira, podemos em nós reproduzir, lição essencial de um texto 
que Maria Filomena Molder talvez concorde em considerar a melhor 
introdução à filosofia jamais escrita: Uhomme et la coquille, de Valéry. E 
que, diga-se de passagem, Fernando Gil não cessou nunca de sublinhar. O 
nome dessa simpatia essencial seria, creio, para Filomena Molder, intimi
dade, palavra que manifestamente lhe é preciosa e que impregna a sua 
leitura dos textos de Goethe, Benjamin, Broch, Hofmannsthal, Hamman e 
Wittgenstein, entre outros. A intimidade esconjura a "falsa familiaridade" 
(A, 27) e designa, entre outras coisas, "a possibilidade de nos reconhe
cermos a nós próprios na expressão alheia", o "reconhecimento de si 
próprio no coração da expressão humana" (A, 91). A intimidade, por 
exemplo, de Broch com o moribundo Virgílio (A., 107-8), que vai até ao 
momento em que, como muito belamente Filomena Molder escreve, 
"todos os seres que a lira do coração açoita se desvanecem" (A, 165; cf, 
em geral, 157-165). 

A intimidade requer o indivíduo, o singular. "Aquilo que Benjamin 
procura é o equivalente ao idios poion dos estóicos, a qualidade que insti
tui cada particular na sua particularidade, é a esse umbral onde cada ser 
está guardado que Benjamin chama beleza" (SN, 130); daí toda a impor-

2 Sobre a dialéctica aspectual wittgensteiniana, permito-me reenviar para o meu artigo 
"Entre o enigma e a banalidade: a dialéctica aspectual de Wittgenstein e a questão «O 
que é pensar?»", Análise, 24, 2003, págs. 43-94. 
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tância da sua reflexão em torno do "carácter único do nome próprio" (SN, 
141; cf. tb. A, 58-9). E, em A imperfeição da filosofia: "A consideração 
do ser humano comportou sempre uma apetência pelo único, pelo tran
quilo, pelo que se sustenta a si próprio" (IF, 46). Num certo sentido, pelo 
que acontece uma única vez: "Tudo o que é infinito acontece uma única 
vez", lembra Broch, citado por Filomena Molder (A, 174). Como o nas
cimento, tem-se vontade de acrescentar. E "um quarto qualquer", escreve 
M . F. M. , comentando Rilke, mas, "no entanto, é nele, àquela hora, que 
se precipita a paisagem única daquelas crianças" (IF, 59). Quem não se 
lembra - febril, doente, criança, a imagem da mãe próxima ajudando - de 
um "quarto único"? E, num belo verso de Exercitações, que me parece 
referir-se a este mesmo tipo de experiência, Filomena Molder fala dos 
"cabelos presos às árvores brancas da lembrança" (E, 41). "Poder ser um 
eu" (cf. IF, 85), um indivíduo vivendo da memória, preso a ela, em luta 
com ela, e nela encontrando a imagem precária, e, ao mesmo tempo, 
definitiva da existência, eis o desejo mais fundo e incorruptível. E 
"conhecer na íntegra qualquer indivíduo seria o alvo mais elevado da 
nossa faculdade de julgar, equivalente a conhecer a sua ideia ou a sua 
forma em toda a sua plenitude, desenvolvimento inconfundível com 
qualquer outro, seria o mais alto prémio, aniquilador, certamente último" 
(PMG, 311). Último, e aniquilador, porque sem dúvida nos conduziria a 
sermos o mesmo que o outro: isto é, à eternidade. 

O indivíduo conhece-se sobretudo a partir do estilo. "O momento do 
estilo é aquele em que o indivíduo se apresenta como relação viva da sua 
forma" (PMG, 311). Esta preocupação filosófica com o indivíduo e com 
o estilo, repercute-se em Filomena Molder na própria escolha dos autores 
que são os seus, todos eles indivíduos marcados por um estilo inconfun
dível. Só na relação com o inconfundível há verdadeira intimidade, só 
nela o natural estranhamento, abissal, se desfaz. Velho paradoxo da 
exemplaridade: só o inimitável é exemplar. A radical dissemelhança -
"método é desvio", M . F. M . repete Benjamin (SN, 59, 150) - é o bom 
caminho para a boa semelhança (sobre o conceito de semelhança, cf. as 
notáveis páginas de SN, sbtd. 44-45 e 51). 

A intimidade é uma forma de passagem. Trata-se, no pensamento, de 
procurar passagens (IF, 41, 47), pontes (IF, 57). Essa busca é uma activi
dade (IF, 34). No seu livro sobre Goethe, Maria Filomena Molder escre
via já: "Num pensamento da forma [e a morfologia goetheana é "a ciên
cia por excelência da faculdade de julgar" (PMG, 183)], a palavra tem de 
procurar dizer a coisa na sua passagem, no seu estar em vias de ser, tem 
de permitir o vislumbre de todas as passagens, de todas as variações de 
que ela é passível" (PMG, 47-48). 

A passagem é, entre outras coisas, uma actividade do olhar, o con
tacto com uma "visibilidade intocável" (IF, 29). De longa data, o tema do 
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"jogo entre o visível e o invisível, que constitui a estruturação viva de 
uma forma" (PMG, 256), constitui um tema privilegiado do pensamento 
de Maria Filomena Molder. Podemos ter um "vislumbre" - palavra que 
lhe é, parece-me, particularmente cara (vislumbrar: um misto de distância 
e de íntima proximidade; cf. os comentários à relação entre "vestígio" e 
"aura"em Benjamin, que remetem para a proximidade e a lonjura, A, 166¬
-7, e SN, 58 e 127, bem como os esclarecimentos sobre a teoria benjami-
niana da "mortificação das obras", implicando sempre uma distância, SN, 
79, 81, 84, 113, 114) - do "nosso chegar a compreender" (IF, 38), pode
mos adoptar um "olhar estranho sobre as coisas" (Valéry), o olhar do 
pensador, o olhar de Lázaro, "um falso agonizante", um "agonizante apa
rente": desse olhar depende "o poder ou não voltar à vida" (IF, 19-21). 

Esse olhar é um einsehen, um "ver no repouso de cada ser", distinto 
de um durchschauen, um ver-através, um trespassar, "simples ginástica 
da inteligência" geradora de "acrobacias circenses" (IF, 56). E o olhar de 
um vidente (IF, 57). Esse é o olhar que na filosofia se torna puramente 
contemplativo, mas que na poesia e na arte, não prescindindo do momen
to da contemplação, se confunde com um fazer (IF, 94), com a paixão 
venatória "daquele que se propõe seguir vestígios" (SN, 125; cf. tb. SN, 
151). Ele reenvia sempre para uma "visão augurai" que se repercute 
numa "imagem fulgurante" (Benjamin) (IF, 95). Trata-se de uma tensão 
que tem de se manter, se não quisermos correr o risco da má contempla
ção, "estímulo para escrever palavras, fazendo proliferar a ilusão" (IF, 
103). A boa contemplação (aquela que se funda numa verdadeira visão) 
distingue-se da má contemplação como a boa fé se distingue da má-fé. A 
"falsa forma contemplativa" - parente do "olhar obsessivo do experimen
tador", da "lâmina do olhar do sacrificador" (IF, 106; cf. a distinção entre 
conhecimento em sentido estrito e contemplação filosófica, SN, 151) -
devemos opor o "olhar íntimo" (IF, 104) - mais uma vez a intimidade, o 
contrário da intimação, da intimidação - que respeita a "criação secundá
ria" das aparências, como no maravilhoso hino védico que Maria Filome
na Molder cita (IF, 108)3. Ou o olhar do coleccionador (SN, 51). A inti
mação e a intimidação, cada qual à sua maneira, ameaçam-nos da perda 
da intimidade. A intimidade, pelo contrário, vive da timidez. Há uma 
espécie de timidez transcendental sem a qual não há intimidade. (Isto tem 
a ver com algo que direi em breve sobre a relação entre a solidão e o des
dobramento.) 

3 Apenas uma nota sobre a distinção entre "conhecimento em sentido estrito" e contem
plação. Ela faz evidentemente todo o sentido (Bacon - a venatio - e Plotino vêm imedia
tamente ao espírito, ou ainda, mas é diferente, a diferença entre "conhecer" e "pensar" 
em Kant). Mas muitas vezes os dois aspectos indistinguem-se mais do que as palavras 
aqui citadas deixam entender. Não creio, de resto, que Filomena Molder discorde disto. 
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A intimidade conduz ao amor. Amar é "a expressão de uma instabi
lidade originária", mas essa instabilidade é indispensável à busca de pas
sagens. Com efeito, o amor, esse "ser duplo, vagabundo, ágil e empreen
dedor" (IF, 38), é, platonicamente, filho de Pénia, a indigência, e de 
Poros, passagem, aquele que sabe remover os obstáculos, vencer as apo
rias. "A imoderação própria da actividade filosófica tem a ver com a 
natureza do amor" (IF, 39). 

E também com a arte, num sentido originário, prévio a posteriores 
distanciações. A arte, algo que não pode ser atribuído aos deuses, "é uma 
actividade intermediária de seres intermediários, pesados e leves ao 
mesmo tempo" (IF, 34). 

Intermediária é ainda a tradução, o trabalho do amor da língua: cada 
língua possui uma vocação "para a tradução de cada outra língua" (SN, 
128), há um íntimo enleio das línguas umas com as outras (SN, 134, 179). 
"As traduções são seres que perfazem a perfeição do mundo, são sinais da 
sua perfeição acrescida, actos de louvor e glorificação" (SN, 38). 

Do muito e óptimo que Filomena Molder escreveu sobre a tradução, 
o texto a ela consagrado em O absoluto que pertence à terra é talvez o 
mais profundo e belo. A tradução é um "movimento para um original" 
que por ela espera (A, 82). Adão, Babel e Alexandria são concebidos 
como três figuras em torno das quais a tradução se organiza, no cruza
mento das palavras de Benjamin e de Broch, e através de uma leitura de 
Dante. "A traduzibilidade é (...) inseparável de uma tensão (...) que 
intensifica a tensão interna a cada língua (...) entre querer dizer e modo 
de querer dizer" (A, 88). Depois de Babel, expectativa e preenchimento 
dão-se no acto de traduzir (A, 91), que se aproxima do do nascimento (A, 
95) - e que tem por horizonte o "sofrer as consequências da Biblioteca de 
Alexandria, pois ela é o retorno da Torre babilónica (Broch, citado em A, 
109). As línguas tomam-se maternas (A, 100) e, embora precárias, 
opõem-se às falsas comunidades, de que o esperanto é como que o 
emblema (A, 103). A poesia nasceria aí (A, 115-6). Bem como as viagens 
à obscuridade (Kafka) e à ininteligibilidade (Joyce), "tormentos gloriosos 
dos escritores" (A, 74-5, 124-5). 

O amor e a arte atravessam o abismo. "Ser separado, experimentar a 
separação e tentar preenchê-la, esse abismo glorioso e terrível é o oceano 
de onde nasce Afrodite" (IF, 35). E, como Filomena Molder escrevia a 
propósito de Jorge Martins (mas o mesmo valeria, sem dúvida, para vária 
outra pintura): "Vê-se em muitos desenhos que o abismo convocou o 
pintor e se apoderou dele, o fez despenhar, obrigando-o ao esquecimento 
das tintas e dos pincéis, consumindo-lhes as cores" (JM, 29). 

Uma das manifestações do abismo, do seu obscuro dar a ver-se entre 
nós, é a estranheza, a "perda da realidade do mundo, que se tornou numa 
forma onírica sombria e ameaçadora" (IF, 82), onde tudo o que nos é 
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próximo se encontra toldado (IF, 84). No livro sobre Broch, a figura prin
cipal do abismo é o mutismo. O "mutismo dos factos" (A, 56, 135, 164), 
que se repercute no próprio indivíduo quando este se torna ele próprio um 
facto - "O mutismo é também a condição a que foi reduzido um ser que 
deixou de ser reconhecido na sua existencia própria" (A, 152) - , e que é, 
no mundo humano, "o acompanhamento natural do assassínio" (A, 134). 
E também uma certa espécie de riso, que com ele anda ligado, "o riso que 
aniquila qualquer vínculo entre os homens, em particular o vínculo da 
língua, e faz ressumar a repulsa por toda a existencia, comprazendo-se na 
mudez mais atroz" (A., 106). Na arte, o Kitsch é a sua encarnação (A, 37), 
tal como o "princípio de imitação" (A, 175). E o seu nome último é nihi
lismo, "o horror que ressoa no riso" (A, 104) e que conduz a "uma aniqui
lação objectiva sem intervalo nem revisão" (A, 105). Ou, então, "mal 
radical", no sentido de Broch: "a destruição que um sistema pratica con
tra si próprio, como um ladrão que roubasse a sua própria casa" (A, 37), 
"a arma arremessada contra si próprio por aquele que vive" (A., 102), 
uma forma de "perverter a compreensão" do "não-valor" que é a morte, 
"em vez de manter intacto o seu brilho terrível" (A, 175). Nihilismo e mal 
radical, Kitsch e mutismo, conspiram contra a apocatástese. 

A reacção humana face ao mutismo, como explica Filomena Molder 
a partir de Broch, é o pânico. O pânico - aquilo que se opõe ao êxtase, 
"aquela experiência anímica em que o eu se revê harmoniosamente em 
toda a coisa" - "desvenda uma hostilidade tremenda de toda a coisa em 
relação ao eu, que em nenhum lugar encontra abrigo, cortadas todas as 
amarras que vinculam o eu a tudo o que não é eu" (A, 122). O pânico 
ergue-se "contra qualquer possibilidade de êxtase" (A, 109). 

Mas é esse o nosso mundo, um mundo de obstáculos. Chega-se "ao 
ponto em que se sente um obstáculo, em que se ouve uma voz, em que se 
cai por choque, em que se grita, prescindindo inteiramente da infância" 
(/F,91). 

Atinge-se assim "o saber agudíssimo da morte" (IF, 83). As almas 
farejam o caminho do Hades, diz o claro Heraclito (À, 120). A tragédia é 
um "revelador da morte" (SN, 103). Mas um tal saber é paradoxal, por
que, face à morte - a expressão, por uma vez, é minha, não de Filomena 
Molder —, somos ontologicamente estúpidos. Sem dúvida que há um 
"vínculo indefectível com a morte, com o estar a caminho da morte" (IF, 
145). Mas, tirando isso, não sabemos o que dizer da morte - e não sabe
mos o que dizer porque, fora das vagas e vápidas sapiencialidades, não 
sabemos, não podemos saber, o que pensar da morte. Não sabemos 
sequer o que sentir. Montaigne, que deu as voltas todas que alguém pode 
dar à questão, acabou aconselhando a solução dos camponeses seus vizi
nhos: cada um sabê-lo-á no fim. E o Riobaldo de Grande Sertão: Vere
das, exprimiu o mesmo de uma forma aparentemente brutal, mas na qual 
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se contém uma imensa piedade e sabedoria: A morte é para os que mor
rem. Será? "Para os que morrem" quer também dizer "para nós mesmos", 
a nosso tempo, mas recusa a apropriação da morte dos outros pelo nosso 
pensamento, isto é: recusa o gesto obsceno de nos assenhorarmos dela, a 
satisfação intelectual perversa de a julgarmos poder pensar em benefício 
próprio; e "Será?" indica, no limite, o nada que sabemos disto. É quase 
um princípio de respeito pelos outros, pelo aã plures ire, expressão latina 
para o "movimento próprio daqueles que morriam" evocada em Semear 
na neve (SN, 111) - e, indirectamente, por nós mesmos enquanto seus 
próximos. E essa, de resto, uma das mais essenciais diferenças entre a 
morte e a vida (uma diferença cujo eco filosófico se escuta no diálogo 
surdo entre Heidegger e Husserl): da vida, há coisas que podemos dizer, a 
vida é pensável, Não assim a morte, facto que a inteligência nunca verda
deiramente disfarça. 

Mas, sem dúvida, contactamos com algo de inabsorvível, "inabsor-
vível pela alma" (IF, 81), "que se tornará ou não em poesia" (IF, 84). A 
experiência de Broch, ambicionando-se "liberto de toda a esperança" e 
buscando nisso a "felicidade" (A, 176; cf. tb. 73), terá sido a de lutar con
tra essa impenetrabilidade. Mais precisamente, terá sido a de conceber o 
"conhecimento da morte, que transcende e torna a vida transcendente", 
como a "forma suprema de compreensão" da própria vida" (A, 67-8). 
Trata-se de uma perspectiva axiológica - a morte, conhecida, seria "a 
verdadeira fonte do infinito" (A, 37), o "conhecimento da morte (...) é o 
coração do conhecimento axiológico" (A, 52), o "núcleo do acontecimen
to axiológico universal" (A, 59) - que preside à Morte de Virgãio (A, 15). 
Broch, o "anti-renascentista", teria talvez buscado na "compreensão da 
morte" a satisfação da sua ânsia "por um ponto de vista central" (A, 131). 
E a transcendência significaria aqui também, e sobretudo, uma "pertença 
à terra" (A, 67). 

Um tal contacto, e a possibilidade da sua transformação poética, dá¬
-se no coração da solidão, tema cada vez mais fundamental em Maria 
Filomena Molder. "A poesia, caríssimo, é a solidão mesma", "a solidão 
em si, vivendo-se à sua custa" (Jorge de Sena, citado por Maria Filomena 
Molder, IF, 63). Conhecer é um "acto de isolamento", "uma forma de 
colocar os homens diante do indeterminado" (IF, 53). Por outras palavras, 
de nos conduzir ao limite, que é a "descoberta da solidão inviolável do 
eu" (IF, 93; A, 142), uma "solidão expressiva" (IF, 11, 80; cf. tb. SN, 101, 
a propósito de Franz Rosenzweig). 

No livro sobre Broch, a solidão é a figura principal. O poeta "não 
deve resistir à angústia da solidão, nem anestesiar essa angústia", porque 
é ela que nos lembra a infância, que não deve ser esquecida (A, 173). E, 
no outro extremo, igualmente a morte: descobre-se que se morre sozinho" 
(A, 18, 73, 74, 142). Ela é a condição natal da filosofia. Na linguagem de 
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Broch: "Não existe nenhum acto de filosofar \philosophieren] sem a 
experiência originária platónico-divina do eu solitário" (A, 139; cf. tb. 43; 
e, sobre o platonismo de Broch, A, 68-70). E, em última análise, do reco
nhecimento do seu semelhante pelo eu: "só por esse isolamento pode 
chegar ao seu semelhante; o que implica que no isolamento evolui um 
sentimento de ultrapassagem de si próprio e, ao mesmo tempo, uma críti
ca severa à sentimentalidade, à retórica sentimental" (A, 18). 

O "acto poético" é um acto solitário; mais: "tornar-se poeta é ficar 
sozinho", lembra A imperfeição da filosofia (IF, 85). "O eu poético é uma 
experiência do si próprio, em que a alma fica a conhecer uma afecção que 
ela própria não pode guardar, que é um excesso por relação a ela" (lF, 
80). A "descoberta do si próprio" - de novo o idios poion estóico - cor
responde a um entranhamento, "movimento único do si próprio", que é 
uma "submissão ao silêncio" (IF, 96). O entranhamento é o reverso, 
irmão inimigo, do estranhamento (encontramos aqui uma relação pelo 
menos parcialmente semelhante à do vestígio e da aura). Maria Filomena 
Molder cita a "Autobiografia psíquica" de Hermann Broch, bela análise 
do papel do isolamento na descoberta do Eu: "Pois agora aparecia-me 
com absoluta necessidade a tarefa de criar uma nova realidade a partir da 
atmosfera onírica, de separar o real do irreal e conceder-lhe uma solidez 
existencial irrevogável" (IF, 89; cf. tb. A, 35). 

O silêncio prolonga a solidão. E é o exacto oposto do mutismo abis
sal. Distinguindo ambos, Filomena Molder lembra que o silêncio, em 
contraste com o mutismo, "não é uma supressão da voz, é um intervalo, é 
uma expectativa, é uma fenda, é a condição de toda a música e de toda a 
palavra, o sossego, a espera sem mácula no jardim primitivo" (A, 151). O 
mutismo pode ser gritante, explosivo, retórico (A, 134): não o silêncio. 
Poder-se-ia talvez dizer que o mutismo é o emblema de uma solidão gre
gária, da célebre "multidão solitária", e que o silêncio remeteria para a 
boa solidão. Seria esta que, ao fim e ao cabo, permitiria a "comunidade 
na estranheza" (A, 87) que se encontra na origem da possibilidade da 
tradução. A boa solidão seria uma solidão babélica, não adámica, a soli
dão que, fruto da maldição, e fruto de um fruto, permitiria a graça do 
nascimento e o "perigo sublime" (A, 89) do trasumanar, verbo forjado 
por Dante "para dar conta daquela experiência que excede o poder 
expressivo do homem e que só pode ser absorvida pelos seus efeitos 
desmedidos" (A, 120; cf. tb. 110). 

Fechando o círculo, eis-nos já quase de volta ao ponto inicial, ao 
único, ao singular, ao indivíduo. Dois momentos são, no entanto, ainda 
necessários para que esse retorno se opere perfeitamente. 

A experiência da solidão, revelando-nos o Eu, efectua ao mesmo 
tempo um desdobramento do Eu, revela uma "cisão íntima" que é o "ope
rador poético" por excelência (IF, 68) e a condição fundamental da pos-
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sibilidade da ironia (IF, 76). É nesta cisão - íntima, sempre - que se dá a 
subjectividade. (Filomena Molder pouco utiliza este termo; creio que não 
é abusivo pensar que ela faz sua, pelo menos parcialmente, a sugestão 
benjaminiana de uma "suspensão de qualquer noção ou conceito positivo 
de subjectividade", SN, 150; de qualquer modo, a questão não é aqui, 
parece-me, importante.) 

E o desdobramento instaura - e trata-se do movimento final de 
retorno à singularidade, ao indivíduo - o segredo, momento no qual a 
subjectividade se perfaz. "Tornar-se poeta é ficar sozinho com um segre
do íntimo" (IF, 85) - sempre a intimidade, ao mesmo tempo tímida e 
abrupta — um segredo "terrível e prodigioso" (IF, 108). O absolutamente 
singular, o único, é o que é dotado do mais temível dos segredos, o segre
do não-partilhável da sua própria existência, que se revela definitivamen
te, de forma impossível de esclarecer, de dizer, pace Broch, na morte. O 
círculo está fechado. 

Nesta tentativa de viajar ao longo dos livros de Maria Filomena 
Molder, comecei pelas figuras da passagem (o indivíduo, o estilo, a visão, 
o amor, a arte, a tradução); prossegui com as formas do abismo (a estra
nheza, o obstáculo, a morte); para chegar ao limite (o inabsorvível, a soli
dão, o desdobramento, o segredo). Outras ordens seriam sem dúvida pos
síveis. Escolhi um pouco arbitrariamente esta, e servindo-me de um filtro 
pessoal, mas, creio, parece-me que obedecendo a uma intuição que só no 
fim percebi verdadeiramente: a de que o pensamento de Maria Filomena 
Molder, traça, com todas as complexidades e mediações - não horkhei-
merianas! - que lhe são próprias, um percurso que vai da estética à ética, 
àquilo que, na linguagem de Broch, "não poderia viver sem linguagem" 
(A, 56; cf. tb. 58). Os anjos têm muito que fazer. Esperemos que não 
sejam preguiçosos. 
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0 Lugar da História dos Animais na Obra de Aristóteles - A propósito da 
primeira tradução portuguesa do tratado de Maria de Fátima Sousa e Silva, 
Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006' 

1 - A Importância da Biologia no Pensamento de Aristóteles 

Entre outros títulos de glória que Aristóteles ostenta enquanto genial 
precursor, por exemplo na organização disciplinar das ciências, em lógica 
formal, em epistemologia ou em teoria do método, de que falámos hoje,2  

conta-se um a que nós, filósofos, estamos habitualmente mais desatentos: 
Aristóteles foi também o fundador da biologia no Ocidente. 

Este facto, por si só, é um testemunho da importância de Aristóteles 
para o desenvolvimento desta área do saber e, em particular para o da 
zoologia, ou, propriamente, para a história dos animais, enquanto domí
nio científico particular, sujeito a métodos empíricos de observação e 
análise, qualquer que tenha sido de resto o seu contributo para o progres
so material da disciplina, que, por manifesta incompetência da minha 
parte, renuncio a debater.3 

Mas, se é grande a importância de Aristóteles no progresso da biolo
gia, não é, inversamente, menor a importância da biologia no pensamento 
de Aristóteles. 

Esta deixa-se surpreender com clareza a numerosos níveis. 
Seleccionamos três. 
O primeiro pode ser reduzido a precisão matemática: 50% da obra 

conservada de Aristóteles é constituída por tratados de física, sendo 
metade deles, ou 25% do total, investigações na área da biologia. Este 
dado tem um valor e um alcance incontornáveis e, tal como o volume dos 

1 Apresentação efectuada a 10 de Fevereiro de 2006, no Museu da Cidade, em Lisboa, O 
texto recupera diversas passagens dos estudos incluídos no primeiro volume das Obras 
Completas de Aristóteles, colecção em que a nova tradução se integra. 

2 Referencia à reunião da Sociedade Ibérica de Filosofia Grega, realizada no mesmo dia, 
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dedicada à análise da teoria aristoté
lica da ciência. Foram aí produzidas comunicações pelo Professor Enrico Berti, da Uni
versidade de Pádua, sobre a questão "In quale misura la teoria aristotélica delia scienza 
trova applicazione nei trattati di Aristotele?", do Professor Tomás Calvo, da Universida
de Complutense de Madrid, sobre "El azar y la ciência natural en Aristóteles", e do pró
prio autor, sobre "A Natureza das Proposições Silogísticas em Aristóteles". 

3 Este seria decerto o tópico em que incidiria a apresentação solicitada ao Professor Carlos 
Almaça. consultor científico da tradução, que por motivos pessoais não pôde comparecer. 

Philosopliica, 28, Lisboa, 2006, pp. 285-295 
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escritos sobre política na obra de Platão (curiosamente, também cerca de 
50% do legado), revela o interesse e, mais do que isso, a motivação pro
funda que anima e percorre o labor intelectual do Estagirita. 

Mas eu gostaria sobretudo de sublinhar dois outros factos, aparente
mente mais marginais. 

O primeiro é o relevo que a obra biológica de Aristóteles tem na 
fixação da data dos seus escritos e, consequentemente, no conhecimento 
da evolução do seu pensamento. 

Sabemos todos como esta correlação se ficou a dever ao pioneirismo 
do editor da História dos Animais para a tradução Oxford, D'Arcy 
Thompson, que, no final da primeira década do século XX, chamou a 
atenção para o grande número de referências a locais das costas do Mar 
Egeu e da ilha de Lesbos neste tratado, por ele interpretadas como suge
rindo fortemente a sua redacção durante a época em que Aristóteles habi
tou estas paragens (entre 347 e 340 a.C, aproximadamente).4 

A observação não teve então grande continuidade,5 nem gerou qual
quer movimento no sentido de dar uma maior atenção à cronologia dos 
tratados científicos de Aristóteles, até que Henry Lee a veio definitiva
mente revalorizar no ensaio "Place-Names and the Date of Aristotle's 
Biological Works", de 1948,6 sendo hoje um dado mais ou menos con
sensual nos estudos aristotélicos. 

Decerto, há nele detalhes discutíveis, mas o essencial da descoberta 
pode considerar-se adquirido. Voltaremos adiante, se a paciência do audi
tório ainda o consentir, a esta questão. 

Contudo, para o assunto que nos ocupa, parece-nos ainda mais rele
vante, num certo sentido, a intuição que preside à abordagem genética de 
Werner Jaeger, de acordo com a qual aquilo a que poderia chamar-se a 
"sensibilidade biológica" de Aristóteles constitui simultaneamente a cha
ve para a compreensão do seu pensamento. 

Com efeito, o que caracteriza a revolução jaegeriana nos estudos 
aristotélicos, para além do projecto de lhe aplicar o ponto de vista que 
tanto havia feito progredir as investigações platónicas desde a segunda 
metade do século XLX, é, expressamente, a ideia de ler o pensamento 
aristotélico de acordo com o modelo biológico que, em seu entender, o 
anima e estrutura. 

4 Historia Animalium. The Works of Aristotle Translated into English, IV, trad. D'Arcy 
Wcntworth Thompson, Oxford, Oxford University Press, 1910, p. vi i . 

5 Se exceptuarmos uma monografia do próprio D'Arcy Thompson, On Aristotle as a 
Biologist (Oxford, Clarendon Press, 1913), cm que ele volta a trabalhar este tema, bem 
como algumas referências esporádicas a estes trabalhos, por exemplo por parte de Ross 
(Aristotle, London, Methuen, 19495, pp. 112-114). 

6 Classical Quarterly, 42, 1948, pp. 61-67. 
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Nos seus próprios termos,7 

Aristóteles foi (...) o inventor da ideia do desenvolvimento intelectual 
no tempo e viu inclusive na sua obra o resultado de uma evolução 
exclusivamente dependente da sua própria lei. (...) Era, portanto, ao 
mesmo tempo filosófico e aristotélico segui-lo neste ponto e tratar de 
o entender através dos pressupostos a partir dos quais construiu as 
suas teorias. 

E mais à frente:8 

E o próprio Aristóteles quem mostra a estreita relação entre desenvol
vimento e forma (...) Eis um desses paradoxos quase incomprensíveis 
em que a história do conhecimento humano abunda que jamais até 
agora se tenha aplicado o princípio do desenvolvimento orgânico ao 
seu criador. 

Neste sentido, é ao modelo biológico estruturalmente conatural ao 
pensamento aristotélico que Jaeger vai buscar inspiração para o seu pro
jecto de compreensão genética desse pensamento: Aristóteles, pensador 
da evolução, seria ele próprio fruto de uma evolução que se faz e se reco
nhece a si mesma no seu percurso. 

Para além de tudo o mais que pudesse dizer-se, o simples facto de 
nos evocar dois dos maiores estudiosos modernos do Estagirita é sufi
ciente penhor da importância da biologia no pensamento aristotélico. 

Respaldados nestas autoridades, quase um século volvido sobre a 
data em que os seus contributos viram a luz, voltemo-nos, pois, agora 
para o lugar da História dos Animais na obra de Aristóteles e para aquele 
que na sua própria passa a ocupar a presente edição. 

II - O Lugar da História dos Animais na Obra de Aristóteles 

1. A História dos Animais na Obra de Aristóteles 

Numa passagem do primeiro capítulo dos Meteorológicos (cuja 
autenticidade nunca foi posta em causa), deparamo-nos com a fixação da 
ordem lógica de abordagem dos grandes objectos da física.9 

Ora essa ordem, que vai dos princípios gerais da Natureza até aos 

1 Aristóteles. Bases para la historia de su desarollo intelectual, trad. J. Gaos, México -
Madrid-Buenos Aires, FCE, 1983, p. 11. 

sOp. c(7.,p. 12. 
^ Cf. Mete. Il,338a20-339a9. 
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fenómenos da vida (e em que certamente se inspira a ordenação peripaté¬
tica clássica, de carácter "descendente", por oposição à neoplatónica, que 
é "ascendente": princípios; divino; mundo; fenómenos meteorológicos; 
alma; natureza; fisiologia), admite uma correlação exacta com uma 
determinada sequência dos tratados físicos. 

De facto, se reduzirmos a esquema as indicações contidas no local 
indicado, obtemos a seguinte correspondência: os princípios gerais da 
Natureza seriam tratados na Física; a constituição do mundo sideral no 
De caeío I - I I ; a constituição do mundo sublunar, a partir dos quatro ele
mentos, no De caelo III-IV e no Geração e Corrupção; os fenómenos que 
ocorrem "entre a Terra e o Céu" nos Meteorológicos I - I I I ; e os animais e 
as plantas nos tratados biológicos. 

Mas também em relação aos próprios tratados biológicos encontra
mos no texto de Aristóteles uma indicação precisa da respectiva sequên
cia, em obediência a uma ordem de tratamento dos diversos tópicos. 

Essa sequência encontra-se explicitamente indicada no início de 
Partes dos Animais10 e é sistematicamente recordada no início e no final 
de cada um dos referidos tratados. 

A sequência é a seguinte: a História dos Animais é dedicada à reco
lha dos factos naturais sobre os animais; os tratados sobre as Partes dos 
Animais e sobre a Progressão dos Animais versam a sua causa material, 
isto é, nos termos do texto, as suas "partes", homeómeras e anomeómeras 
(ou tecidos e órgãos), salvo as reprodutivas, do ponto de vista da sua ade
quação à execução das suas funções e fins próprios; o De anima analisa a 
causa formal dos animais, isto é, a alma, igualmente nas suas partes e 
funções; os pequenos tratados de história natural (Parva Naturalia) jun
tamente com o Movimento dos Animais lidam com as funções comuns à 
alma e ao corpo, com excepção da reprodução; esta está a cargo do últi
mo grande tratado do lote, a Geração dos Animais, votado a expor as 
partes e funções reprodutivas, também elas comuns à alma e ao corpo. 

Esta sequência torna-se particularmente evidente num desses trata
dos - o pequeno, mas a tantos títulos decisivo, De motu animalium - cujo 
objecto específico é justamente definido no quadro mais geral do corpus 
biológico. De acordo com a passagem relevante," tendo as condições 
materiais para o movimento dos animais sido já investigadas no De incessu 
animalium e a sua causa formal, a alma, também sido já analisada, mas 
apenas em si mesma, no De anima, faltaria agora indagar o modo como a 
alma age sobre o corpo enquanto princípio do movimento animal, objecto 
atribuído ao tratado em causa. 

"° I 1, 639al-642b4. 
11 MA 6, 700b4-ll . 
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Sem retirar nenhum mérito ao trabalho editorial dos estudiosos pos
teriores, designadamente de Andrônico, este conjunto de incisos didácti
cos permite concluir, sem margem para dúvidas, que as grandes ordena
ções clássicas da obra de Aristóteles até aos nossos dias, de Hermipo de 
Esmirna, no século I I I a.C, a Imanuel Bekker, no século XIX, seguem 
sempre, ora de um modo mais solto e distante, ora de um modo mais 
estrito, as indicações deixadas pelo próprio filósofo. 

No que toca à colecção biológica, a conclusão é ainda mais fina, na 
medida em que aquele conjunto demonstra que ela foi inteiramente con
cebida como tal por Aristóteles e por ele sistematicamente programada 
como um ciclo de estudos a prosseguir segundo uma ordem determinada. 

No quadro deste programa, a História dos Animais tem, ela própria, 
um lugar definido: expor os factos quanto às diferenças dos animais, nos 
diversos domínios em que ela se manifesta (morfologia, reprodução, eco
logia, psicologia), como tarefa prévia à investigação das causas dessas 
diferenças. 

Trata-se da investigação do Õ T L , O U de "o quê", 1 2 por oposição à 
investigação do Ô L Ó T L , ou do "porquê", 1 3 desenvolvida nos tratados 
sequentes, cujo objectivo será justamente o de determinar as causas dos 
factos apurados na História dos Animais, como reiteradamente recordado 
no início de cada um deles.14 

2. A História dos Animais na Antiguidade 

Algumas palavras agora sobre a transmissão do nosso tratado. 
Que se conhecia dele na primeira fase de recepção dos escritos esco

lares de Aristóteles? 
O mais antigo catálogo dos escritos de Aristóteles que conhecemos 

neste período, o de Diógenes Laércio (mas cuja origem é muito mais anti
ga, remontando seguramente ao século III a.C), está recheado de títulos 
curiosos e enigmáticos neste domínio, como Dissecções Animais (DL 103), 
Acerca dos Animais Compostos (DL 105), Acerca dos Animais Mitológicos 
(DL 106), Sobre as Plantas (DL 109), este último seguramente perdido, 
bem como de outros sem correspondência aparente com a colecção conser-

12 Cf. HA I 6, 491a9-ll . 
1 3 A distinção aristotélica entre investigação do ÕTL e investigação do 8LÓTL é canonica

mente exposta em APo. I I 1-10. Mas importa ver também: APo. I 13, 78a22-79al6; 
Metaph. A 1, 981al2-bl3; EN I 2, 1095a30-b8. Outros locais com interesse são: APr. 
I I 2, 53b4-10; APo. I 9, 76a9-13; I 14, 79al7-24; I 27, 87a31-37; 131, 87b33-88al 1; I I 
16, 98b 19-21. 

14 Ver PA I I 1 , 646a8-12 (e cf. 11 , 640al3-15; 15, 645bl-3); MA 1, 698al-7; IA 1, 704a5-
-10; GA I1,715al-18. 
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vada, como Sinais de Tempestade (DL 112) ou Conjunções Astrais (DL 
126). No entanto, não se encontra nele quase nenhum tratado escolar do 
corpus moderno: faltam, nomeadamente, a Física (em versão completa), o 
Sobre o Céu, a Geração e a Corrupção, os Meteorológicos, o Sobre a 
Alma, a quase totalidade dos tratados biológicos, a Metafísica e a Ética a 
Nicómaco, para citar apenas as ausências mais significativas. 

Tanto mais notável que a História dos Animais seja uma excepção, 
pois aparece, em nove livros, sob o nome abreviado Sobre os Animais 
(DL 102), surgindo separadamente o décimo com o título autónomo 
Acerca da Esterilidade (DL 107). 

Já no catálogo de Hesíquio, boa parte do corpus é recuperado e, em 
particular, a colecção biológica surge quase inteiramente restituída, 
embora nenhum dos tratados apresente a sua forma actual: com o número 
156, surge o Movimento dos Animais em três livros (um apenas no estado 
moderno); em 157, as Partes dos Animais em três livros (quatro na versão 
recebida); em 158, a Geração dos Animais em três livros (cinco na sua 
presente forma). Só o pequeno opúsculo sobre a Progressão dos Animais 
e a totalidade dos Parva Naturalia continuam persistentemente a faltar. 

Reaparecerão, quase integralmente, no catálogo de Ptolemeu (sécu
los III-IV d.C). Assim, com o De incessu animalium (P 52), o De sensu 
(P 45), o De memoria e o De somno et vigília (juntos em P 46), o De 
longaevitate (P 53), o De juventute (P 54) e até com o pseudepígrafo De 
spiritu, curiosamente distanciado dos outros títulos e fora da secção 
reservada à filosofia natural (P 23). 

Para o ponto que nos interessa, esta panorâmica mostra que a Histó
ria dos Animais constituía já um tratado completo no estado original do 
corpus. A junção, como seu último livro, do escrito independente Acerca 
da Esterilidade, sobre cuja autenticidade, aliás, subsistem ainda hoje 
muitas dúvidas, resultou decerto de uma decisão, porventura inábil, de 
Andrônico de Rodes, motivada pelo seu projecto de eliminar o mais pos
sível os pequenos opúsculos separados e reconduzir os dispersos a gran
des unidades. 

Para além disso, o dado em apreço acresce importância histórica ao 
tratado e também maior responsabilidade à nossa atitude perante ele: 
quando o folheamos, vale a pena lembrar que se trata de um texto que, 
praticamente isolado na obra de Aristóteles, foi sempre conhecido como 
tal e ininterruptamente lido desde há quase vinte e cinco séculos. 

3. Problemas de Autenticidade 

Sem prejuízo deste facto, a autenticidade de alguns dos livros da 
História dos Animais, em especial do Acerca da Esterilidade, permanece, 
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como acabámos de referir, em discussão. É esse o caso, em especial, da 
História dos Animais VI I , V I I I 31-30, IX e X. 

A situação do último livro é particulamente melindrosa. 
A sua autenticidade foi pela primeira vez posta em causa por Carnus 

na sua edição da Historia Animalium e, em consequência, atetizado por 
quase todas as edições e traduções subsequentes. 

No entanto, a discussão acerca da sua autenticidade mantém-se. 
De entre os estudiosos categorizados da biologia aristotélica que se 

pronunciaram sobre o problema, P. Louis, 1 5 Düring 1 6 e Lloyd 1 7 rejeitam¬
-na; Balme defende-a.18 

4. Problemas de Cronologia 

Por seu lado, a cronologia, tanto absoluta como relativa, do corpus 
biológico oferece enormes dificuldades. 

Classicamente, a observação de D'Arcy Thompson sobre as referên
cias da História dos Animais a Lesbos e outras regiões do Mar Egeu 
parecia suficiente para situar o conjunto no segundo período da vida de 
Aristóteles, com excepção da Geração dos Animais, cujo modelo taxo
nómico 1 9 era considerado por diversos autores como a última palavra de 
Aristóteles a este respeito e, nesta medida, como um sinal do seu carácter 
mais tardio, nomeadamente em relação à História dos Animais e às Par
tes dos Animais, que adoptam classificações diferentes.20 

No entanto, como em outro local tivemos já ocasião de sublinhar,21 

um reexame das evidências reunidas por Thompson e Lee sugere que, 
embora subsista um razoável grau de segurança em que o período de Asso 
e Mitilene foi de facto bastante fértil para as investigações biológicas de 
Aristóteles e que o período compreendido entre as duas estadias em Atenas 
correspondeu a uma boa parte do trabalho de recolha de informações, será 
audacioso concluir que "os estudos aristotélicos de história natural foram 

1 5 Histoire des Animaux, I , Paris, Belles Lettres, 1964, pp. xxxi-xxxii. 
1 6 Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg, Carl Winter 

Universitätsverlag, 1966, pp, 506-509. 
1 7 Aristotle: the growth and structure of his thought, Cambridge, At the University Press, 

1968, p. 16. 
1 8 "Introduction", History of Animals Books VII-X, London, Loeb Classical Library, 1991, 

pp. 26-30; "Aristotle Historia Animalium Book Ten", Aristoteles. Werk und Wirkung, 
Paul Moraux gewidmet. I: Aristoteles und seine Schule. II: Kommentierung, 
Überlieferung, Nachleben, ed. J. Wiesner, Berlin, W. de Gruyter, 1985, pp. 191-206. 

1 9 Exposto em I I 1, 732a25-733b23. 
2 0 C f . / / A I l - 6 e P A I 2 - 4 . 
2 1 No tereeiro estudo incluido na obra indicada supra, n. 1. 
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levados a cabo, ou predominantemente levados a cabo, na sua meia idade, 
entre os dois períodos de residência em Atenas".22 

A conclusão a este respeito é, portanto, assaz decepcionante: tirando 
o que já se sabia graças a D'Arcy Thompson, isto é, que urna parte subs
tancial da investigação zoológica foi produzida no "período médio", a 
que se deverá porventura acrescentar um dos períodos atenienses, ou 
ambos, tudo o mais é conjectural. 

No entanto, um grande estudioso da biologia aristotélica, D. M . 
Balme, veio recentemente dar mais elementos para esta polémica. 2 3 

Sem pôr em causa a importância das referências para que Thompson 
chamou a atenção, nem alterar a cronologia absoluta da História dos 
Animais, sublinhou, ao mesmo tempo, a necessidade de alterar a sua cro
nologia relativa no contexto do corpus biológico, encarando-a como o 
último tratado da série e não como o primeiro (ao invés do que até então 
era comummente aceite), por forma a dar espaço à assimilação teórica 
das pesquisas zoológicas que, segundo ele, a Metafísica reflecte. Em con
formidade, todas as obras zoológicas, com excepção da História dos 
Animais, recuariam para o período académico. 

De facto, a única razão para considerar que a História dos Animais é 
cronologicamente a primeira obra da série biológica prende-se com o facto 
de ela ser sistematicamente a primeira obra da série e de o próprio Aristóte
les assim o estipular expressamente quando distingue a tarefa de compila
ção dos dados do trabalho posterior de indagação das respectivas causas. 

Mas, como o crítico justificadamente frisa, é manifesto que a ordem 
cronológica não pode ser inferida da ordem sistemática. Esta reflecte 
apenas o modo como Aristóteles concebeu o modo como a sua colecção 
zoológica, uma vez completa, deveria ser lida, independentemente da 
ordem pela qual os escritos foram sendo redigidos até a completar. 

Por outro lado, como Balme não se esquece também de observar, 
cada um dos tratados zoológicos contém em si mesmo todos os dados de 
que constitui a explicação, sem que seja preciso supor que todos eles 
remetem para a História dos Animais, como repositório universal dos 
"factos" em zoologia. 

Importa, no entanto, reconhecer igualmente o reverso do argumento. 
Decerto, a ordem cronológica não traduz necessariamente a ordem 

2 2 Historia Animalium. The Works of Aristotle Translated into English, IV, trad. D'Arcy 
Wentworth Thompson, Oxford, Oxford University Press, 1910, p. vii . 

2 3 Cf. "The Place of Biology in Aristotle's Philosophy", Philosophical Issues in 
Aristotle's Biology, ed. A. Gotthelf e J. Lennox, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1987, pp. 12-18; ver também History of Animals Books VII-X, pp. 21-26, e 
Lennox, "Aristotle's Biological Development: the Balme Hypothesis", Aristotle's 
Philosophical Development. Problems and Prospects, ed. W. Wians, Lanham (Md.). 
Rowman and Littleficld Publishers, 1996, pp. 229-248. 
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sistemática: mas também não traduz necessariamente a ordem oposta à 
sistemática. 

Ora, para tomar decisões neste capítulo, talvez seja insuficiente con
jecturar acerca do tempo de "maturação" necessária à incorporação na 
ontologia definitiva dos resultados da reflexão aristotélica sobre as inves
tigações biológicas. 

Conjecturas deste tipo são sempre puramente abstractas, para além 
de que podem, em geral, funcionar em qualquer sentido. Tal como Balme 
fala no maior "espaço de manobra" que a inversão da cronologia tradi
cional, com a passagem para o período académico dos quatro tratados 
"etiológicos", traria para o desenvolvimento da metafísica aristotélica, 
poder-se-ia alegar o singular aperto que tal inversão criaria ao desenvol
vimento da sua lógica. 

Nesta medida, a proposta deste autor é sobretudo importante pelo 
repto que representa à ordem estabelecida, não tanto pela "nova ordem" 
que pretende impor. O seu principal mérito é o de patentear a fragilidade 
das bases sobre as quais repousam as cronologias da obra aristotélica, 
mesmo as aparentemente melhor sustentadas, e os riscos inerentes a dar 
por definitivo o que simplesmente ainda não foi desafiado. 

I I I - Da Presente Edição 

Termino com algumas reflexões, sem qualquer pretensão de exausti
vidade e de sistematicidade, mas apenas com a de sublinhar os aspectos 
que a mim parecem mais dignos de nota, sobre a edição que agora nos é 
oferecida: História dos Animais I-VI, tradução de Maria de Fátima Sousa 
e Silva, revisão científica de Carlos Almaça, Lisboa, Centro de Filosofia 
da Universidade de Lisboa e Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006, 
que constitui o primeiro tomo do volume TV das Obras Completas de 
Aristóteles, em curso de edição. 

Quero referir, em primeiro lugar, o facto de se tratar da primeira tra
dução portuguesa deste tratado e, portanto, também a primeira "primeira 
tradução" que aparece incluída nesta colecção. 

Mas, correndo o risco de me incluir no rol dos lamentadores profis
sionais que brotam espontaneamente deste chão português, não posso 
deixar de frisar o quanto esta publicação nos denuncia atrás dos restantes 
país europeus: de França, cuja primeira tradução moderna data de 1783 
(através da célebre edição preparada por Armand-Gaston Carnus),24 um 
século depois seguida pela de Barthélemy-Saint-Hilaire, para a Librairie 

Histoire des animaux, trad. A. G. Carnus, Paris, Desaint, 1783. 
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Philosophique de Lachange, em 1883;25 do Reino Unido, que, no espaço 
de um século, conheceu a tradução de Thomas Taylor em 180926 e a de 
D , Arcy Thompson em 19 IO; 2 7 da Alemanha, com uma primeira tradução 
em 181628 e duas outras ainda no século XLX (1856-1857 e 1868);29 da 
própria Espanha, que viu aparecer uma Anatomia de los animales, em 
tradução de Francisco Gallach Palés, em 1932,30 e, mais recentemente, 
duas edições da Historia Animalium, em 1990 e em 1992 (esta para a 
Gredos);31 bem como, dentro dela, da Catalunha, que, embora com uma 
língua franca com menos de trinta anos, nos antecedeu dez neste particu
lar, fazendo sair uma tradução em 1996.32 

Quanto à edição propriamente dita, não louvarei a excelência da 
encadernação (que não tem ...), nem a estética da brochura, nem a elegân
cia da lombada, nem a qualidade gráfica do interior, porque, apesar de só 
em muito modesta medida se deverem à minha intervenção, soaria a 
indesejável elogio em causa própria. Basta testemunhar a inexcedível 
colaboração que sempre tem sido possível estabelecer com a Imprensa 
Nacional, através do seu Departamento Editorial, e a paciência e com
preensão dos seus serviços técnicos, que julgo poder simbolizar na pessoa 
da Senhora D. a Branca Villalonga, responsável pela colecção. 

Não me demorarei também na mestria da tradução, de que a autora 
já deu repetidas provas ao longo da sua brilhante carreira de classicista e 
que os interessados poderão directamente saborear, ao descobrirem nas 
páginas do volume a prosa crua, árida e técnica de Aristóteles sob o ver
náculo claro e depurado de uma tradução que respeita o leitor, ao invés de 
procurar, como é infelizmente muito comum, no caso deste filósofo como 

2 5 Histoire des animaux, trad. Barthélemy-Saint-Hilaire, Paris. Librairie Philosophique de 
Lachange, 1883. 

2 6 The History of Animals of Aristotle, and His Treatise on Physiognomy, trad. Thomas 
Taylor, London, Robert Wilks, 1809. 

2 7 Historia Animalium. The Works of Aristotle Translated into English, IV, trad. D'Arcy 
Wentworth Thompson, Oxford, Oxford University Press, 1910. 

28 Aristoteles' Naturgeschichte der Thiere, trad. Friedrich Strack, Frankfurt a.M., 
Hermannsche Buchh., 1816. 

2 9 Respectivamente: Thiergeschichte in 10 Büchern, Aristoteles Werke. Bd. IV, trad. Philipp 
Hedwig Külb, Stuttgart, Verlag der J. B. Metzler'sehen Buchhandlung, 1856-1857; e 
Aristoteles Tierkunde, ed. H. Aubert e F. Wimmer, I - I i , Leipzig, W. Engelmann, 1868. 

3 0 Anatomía de los animales, trad. Francisco Gallach Palés, Madrid, Espasa-Calpe, 1932. 
3 1 Respectivamente: Historia de los animales, ed. José Vara Donado, Madrid, Akal, 1990; 

e Investigación sobre los animales, trad, e notas J. Pallí Bonet, intr. C. Garcia Gual, 
revis. L. Martin Vazquez, Madrid, Gredos, 1992. 

3 2 Aristdtil, Historia dels animals, I - I I I , cd. e trad. Jult Pallí i Bonet, Barcelona, Fundació 
Bemat Metge, 1996. 
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no de outros (e nem sempre por incompetência), rivalizar em obscuridade 
com o próprio autor.33 

Concentro-me, antes, na introdução, da autoria da tradutora, onde 
são sucessivamente apresentadas e analisadas, com profundidade e por
menor, as fontes de informação de Aristóteles, os métodos de investiga
ção empírica utilizados e a forma de exposição científica adoptada. 

Sob este aspecto, o ensaio (porque é disso que verdadeiramente se 
trata) distingue-se pela permanente proximidade ao texto, pela atenção 
minuciosa à forma e ao conteúdo, pelo equilíbrio e sensatez na pondera
ção das explicações trazidas à colação e não menos pela penetração da 
análise e da interpretação. 

De entre os estudos sobre o tratado que tive ocasião de percorrer, 
posso garantir que é seguramente um dos melhores sobre os aspectos que 
empreende esclarecer. 

Mas há uma outra qualidade neste trabalho que eu não quero deixar 
de mencionar e que constitui um dos seus méritos mais salientes: é que 
nele não se reúnem apenas valiosos elementos de informação sobre a obra 
de Aristóteles e o modo como ela foi construída; antes, retrata-se uma 
experiência de leitura, como só pode resultar de uma profunda, porventu
ra agonística, convivência com a obra e de uma vívida reconstrução pes
soal dela. Essa, decerto, a chave do seu êxito e do seu atractivo. 

Vamos ter ocasião de o comprovar já de seguida, pelo que passo 
imediatamente a palavra à autora, reiterando-Ihe, uma vez mais, as felici
tações e os agradecimentos que lhe são inteiramente merecidos. 

António Pedro Mesquita 

3 3 Recordo aqui um comentário de J. Brunschwig na sua tradução dos Tópicos: " I I m'a 
semblé vain de vouloir rivaliser de concision et d'ambigui'té avec Ie texte d'Aristote; 
placer le lecteur de Ia version française devant les problèmes mêmes que rencontre ce-
lui du texte grec est sans doute une ambition aussi futile qu'irréalisable." {Topiques. I-IV, 
Paris, Belles Lettres, 1967, p. cxxxix) O mesmo poderia justificadamente afirmar a tra
dutora portuguesa. 
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Ciência e Género. Quatro Textos de Quatro Mulheres, selecção, tradução 
e prefácio de Teresa Levy e Clara Queiroz, Lisboa, Centro de Filosofia 
das Ciências da Universidade de Lisboa, Cadernos de Filosofia das Ciên
cias, 2006, 135 pp. 

Começa finalmente (e felizmente) entre nós a divulgar-se o pensa
mento feminista relativamente a temáticas científicas e filosóficas1. Este 
livro oferece aos leitores e leitoras de língua portuguesa algumas refle
xões marcantes desta orientação. Quem investiga no campo dos "Estudos 
de Género" sabe que ele abarca uma pluralidade de perspectivas, englo
bando orientações liberais, radicais, essencialistas, marxistas, desconstru-
cionistas etc. etc. São orientações que por vezes entre si se digladiam, de 
modo que um dos primeiros problemas com que nos deparamos é procu
rar perceber os pontos de partida das autoras estudadas. No caso dos qua
tro textos seleccionados, une-os a preocupação de pensar a ciência 
tomando como referência a teoria e a prática de mulheres cientistas. O 
que leva à valorização de, como diria Carol Gilligan, "uma voz diferen
te"2, na qual fica patente a especificidade de um olhar feminino. 

Teresa Levy e Clara Queiroz, as organizadoras da antologia, con
frontaram-se com uma dificuldade que procuraram resolver e da qual nos 
deram conta no prefácio. Nele alertam para o facto de os textos escolhi
dos não terem entre si outra afinidade que não seja a de se inserirem no 
cruzamento do feminismo e da epistemologia. De facto os textos corres
pondem por vezes a capítulos de livros, não constituindo unidades autó
nomas; não há interacção entre eles nem com eles somos levados a equa
cionar um mesmo problema. Teresa Levy e Clara Queiroz tentaram no 
entanto construir uma estrutura, agrupando os diferentes capítulos de 
modo a constituírem um todo com princípio e fim: o texto inicial de Londa 
Schiebinger corresponde ao início de um livro desta autora e manteve o 
título primitivo de "Introdução". O texto final de Hilary Rose é o capítulo 
conclusivo de Love Power and Knowledge e é designado por "Epílogo". 

A antologia abre com o texto de Londa Schiebinger, questionando-se 
as próprias organizadoras quanto à pertinência desta escolha. Percebemos 

1 Na mesma linha de reflexão séria sobre textos determinantes de filósofas feministas 
salientamos a colectânea organizada por Ana Gabriela Macedo, Género, Identidade e 
Desejo. Antologia Crítica do Feminismo Contemporâneo, Lisboa, Livros Cotovia, 2002. 

2 Carol Gilligan, In a difjerent voice, Cambridge, Massachusets, Harvard University 
Press, 1982. 

Philosophica, 28, Lisboa, 2006, pp. 296-300 
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que tenham hesitado em escolher um extracto no qual se apresenta um 
livro, abrindo perspectivas que só no decorrer da obra serão retomadas. 
Consideramos no entanto que a escolha é feliz pois não só nos faz parti
lhar as dúvidas de Schiebinger quanto à especificidade de uma ciência no 
feminino, como nos apresenta um aparato conceptual de grande utilidade. 
Há um esclarecimento semântico de certos conceitos como género, femi
nismo liberal, feminismo da diferença, importantes para quem investiga 
nestes domínios. Temas como mulher, sexo, género, feminino, ciência, 
são apresentados na história conflitual que encerram. Referem-se um 
conjunto de autores e autoras marcantes nos Estudos de Género. É verda
de que tratando-se de uma introdução levantam-se algumas dificuldades 
quanto à compreensão do pensamento que subsequentemente se desen
volverá. Não fica claro o que a autora pensa quanto ao modo feminino de 
fazer ciência. No começo parece ser imprescindível aceitar a diferença 
(p. 20) mas depois esta distinção é criticada (p. 26). Denunciam-se certos 
mitos: um deles é o da maior proximidade da mulher com a natureza; 
outro é o facto de que as biólogas tenderiam a identificar-se com o com
portamento das fêmeas. De qualquer modo fica subjacente a necessidade 
de um lugar e de um espaço próprio para as mulheres, no que se refere à 
prática científica. Fala-se de métodos alternativos para a ciência, métodos 
que não são propriamente identificados como um comportamento femini
no (p. 26). Fica em aberto a questão: "Farão as mulheres ciência de um 
modo diferente?" (p. 29). E um problema transversal ao texto, sem que 
haja para ele uma resposta conclusiva. Compreende-se que assim seja -
trata-se do início de um livro onde o tema irá ser desenvolvido. O pro
blema é apresentado como "uma hipótese à espera de ser testada" (p. 34) 
não deixando no entanto de referir quer os perigos da aceitação da dife
rença quer os resultantes de uma assimilação acrítica (p. 39). 

O texto de Londa Shiebinger é duplamente interessante, não só pelas 
teses que apresenta mas sobretudo pelos objectivos que se propõe alcan
çar no livro que anuncia, abrindo-nos o apetite para o saborearmos num 
futuro. E-nos sobretudo gratificante o anúncio feito de que se irá des
prender do esoterismo da linguagem académica (p. 17) tantas vezes cau
sadora do afastamento do grande público. Trata-se de uma análise teórica 
objectiva que no entanto não desdenha de um propósito prático - trazer 
mais mulheres para a ciência. Com a certeza de que o modelo dominante 
terá de ser alterado de modo a servir os seus interesses. 

Evelyn Fox Keller é a autora do segundo texto, "Feminismo e Ciên
cia". É um nome conhecido dentro da epistemologia feminista, nomea
damente no que respeita à temática da modernidade, que analisa critica
mente. O excerto em causa é mais genérico e faz jus ao título, interrogan-
do-se sobre as distorções masculinistas do trabalho científico (p. 55). A 
tese maior desenvolvida é a de que o contexto social e político molda o 
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conhec imen to c i e n t í f i c o . H á que reconceptualizar a object iv idade sem 
cair na t e n t a ç ã o de reduzi r a c i ê n c i a a uma ideo log ia (p. 61) . A p s i c a n á 
lise e a ps ico log ia , ao t rabalharem sobre o desenvolv imento da c r i a n ç a e a 
e v o l u ç ã o da sua personalidade permitem-nos compreender melhor o cres
c i m e n t o da c i ê n c i a (pp. 66-67) . Exemplos colhidos na c i ê n c i a moderna e 
c o n t e m p o r â n e a ajudam-nos a perceber a p r e s e n ç a da ideologia e nomea
damente da i deo log ia masculinisante n u m terreno que é geralmente apre
sentado c o m o ob jec t i vo e a s s é p t i c o . 

In te r rogamo-nos se n ã o teria sido mais f a v o r á v e l à d i v u l g a ç ã o do 
pensamento desta autora a escolha de out ro excerto e m que fosse mais 
evidente o seu processo desconstrut ivo re la t ivamente à teoria e à p r á t i c a 
c i e n t í f i c a s . L e m b r a m o s o interesse para tal f i m de qualquer dos c a p í t u l o s 
da p r i m e i r a parte do seu l i v r o Reflections on Gender and Science ( N e w 
Y o r k , Y a l e U n i v e r s i t y Press, 1985). D e qualquer modo , o texto escolhido 
pelas organizadoras situa-se no c o r a ç ã o da epis temologia feminis ta , mos
trando que a p o s i ç ã o de K e l l e r é "d i s t ingu i r o que é loca l , paroquia l , do 
que é universa l no i m p u l s o c i e n t í f i c o " (p. 61) . A s u b s t i t u i ç ã o de uma 
c i ê n c i a d o m i n a d o r a por uma c i ê n c i a dialogante é apresentada c o m o u m 
dos caminhos para combater o p r e d o m í n i o mascul ino. E uma tese defen
d ida teor icamente mas i lustrada c o m exemplos concretos, como é o caso 
de dois modelos a p l i c á v e i s ao estudo da o r g a n i z a ç ã o celular - o par t icula
rista e o organicis ta , mostrando c o m o o p r i m e i r o t em sido p r iv i l eg i ado 
por homens enquanto as mulheres d ã o mais ê n f a s e ao segundo (p. 70) . 

O tex to de D o n n a Haraway - "Soc io log ia an imal e economia natural 
do co rpo p o l í t i c o , parte I I " - situa-nos na p r ima to log ia , uma d i sc ip l ina 
trabalhada pela autora. Surpreendeu-nos que numa s e l e c ç ã o que certa
mente pretende dar a conhecer o pensamento desta f i l ó so fa n ã o tenha sido 
menc ionado ou t ro dos seus interesses maiores. Refer imo-nos ao tema dos 
c iborgues , esses organismos c i b e r n é t i c o s , produtos h í b r i d o s da f i c ç ã o e 
da e x p e r i ê n c i a v i v i d a . D e facto, Haraway tomou-se especialmente conhe
c ida pelas suas r e f l e x õ e s sobre o cruzamento entre o humano, o an imal e 
a m á q u i n a , tal c o m o a f i c ç ã o c i e n t í f i c a c o n t e m p o r â n e a o apresenta. T . L . e 
C.Q. op t a r am por u m f i losofema diferente que nos d á a conhecer outras 
facetas do pensamento da autora. E uma entrada interessante que nos 
pe rmi t e levantar a q u e s t ã o de " c o m o e v o l u i r a m as capacidades e d ispos i 
ç õ e s compor tamenta i s do macho adul to oc iden ta l " (p. 101). Compreen
demos o interesse das organizadoras e m nos p roporc ionar o cruzamento 
de á r e a s c o m o a ep is temologia , a e to logia e a zoo log ia . Con tudo abrem-se 
demasiadas portas - certamente desenvolvidas no decurso do l i v r o e m 
que o texto se insere - que nos d e i x a m submersos n u m caudal de in for 
m a ç ã o , e x i g i n d o u m ul te r io r aprofundamento. A tese central é a de que os 
observadores pa r t em sempre da sua p r ó p r i a perspectiva. Donnna Hara
w a y selecciona quat ro posic ionamentos diferentes sobre a h i s tó r i a e sobre 
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a natureza humanas, com um particular relevo conferido às categorias de 
reprodução e de produção: Solly Zuckerman estabelecendo ligações entre 
a origem da cultura humana e a caça; Thelma Rowell destacando os con
ceitos de desempenho social e de stress; Sherwood Washburn relevando a 
agressão e a hierarquização; Nancy Tanner e Adrienne Zihlman, alertan
do-nos para a importancia da colheita e do armazenamento, actividades 
nas quais as mulheres têm um papel de destaque. 

Tal como Tanner e Zhilman, Haraway entende que "os observadores 
partem geralmente da sua própria perspectiva" (p. 101). É inegável que as 
teses destas autoras relativamente ao papel das fêmeas nas comunidades 
de primatas não surgiu do nada. De facto elas colocam-se como contrapo
sição de outras perspectivas, nomeadamente as de Zuckerman e de 
Washburn, que valorizavam a caça e a agressividade como modelos 
explicativos da evolução humana. Ao destacar a recolecção como a pri
meira invenção crítica dos hominídeos, as autoras mostraram ser possível 
aceitar determinadas teorias, usando-as no entanto para outros fins. A 
conclusão do artigo é esclarecedora: ao entender a primatologia como 
"zona de luta" e ao desmistificar a objectividade da ciência - "a ciência é 
o nosso mito" (p. 103), percebemos que a intervenção dos cientistas é 
historicamente determinada. 

Como já referimos, o texto de Hilary Rose "Epílogo: o trabalho das 
mulheres nunca está feito", corresponde ao último capítulo de um livro 
desta autora: Love, Power and Knowledge. Teresa Levy e Clara Queiroz 
seleccionaram-no como conclusão, o que é adequado para fechar uma 
antologia. No entanto ele é epílogo de algo que se foi construindo ante
riormente e que o leitor desconhece, tendo alguma dificuldade em acom
panhar as teses referidas. Hillary Rose assume-se como socialista, respei
ta a natureza e os valores do cuidado, sem cair no feminino místico nem 
no conservadorismo (p. 121). Sublinha a importância das críticas feminis
tas da ciência, procurando novas representações da natureza em conso
nância com valores que as mulheres prezam. Não se trata de um feminis
mo anti-ciência mas sim de uma tentativa de produzir representações 
melhores e mais fidedignas da natureza, a partir de valores novos 
(p. 110). A mudança de mentalidades, nomeadamente no que concerne às 
ciências da vida, tem sido dificultada pela herança judaico-cristã - a con
sideração da mulher e da natureza enquanto subordinadas ao homem é 
um preconceito a que, segundo Rose, o próprio Darwin não foi imune. 

As novas filosofias feministas da natureza põem em causa o binómio 
poder/conhecimento, propagado por Bacon e criticamente denunciado por 
Foucault. Vislumbram-se práticas diferentes, quer no que respeita ao 
ambiente quer no que concerne os animais. Estes não podem continuar a 
ser pensados como meros reagentes químicos, sujeitos a experiências 
(p. 113). Os factos constroem-se "através de objectos localizados e incor-
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porados na história, na geografia, na política. Quem produz ciência dá¬
-nos indicações sobre o tipo de ciência que é produzida (p. 115). 

Assinalamos como particularmente interessante no artigo em causa o 
facto de nele se detectar um fosso entre as teóricas feministas e as mulhe
res que sofrem na pele a exclusão e a marginalização. Cita-se como 
exemplo as mulheres indianas, principais vítimas da deslocação de popu
lações imposta pelo desenvolvimento industrial. A análise dessas lutas 
das mulheres do terceiro mundo é complementada pelas críticas feitas no 
primeiro mundo ao programa Genoma, bem como ao movimento cres
cente a favor dos partos a domicílio (p. 119). Hillary Rose pretende apre
sentar-nos um "entendimento subversivo da modelação social da ciência" 
(p. 125). Para ela, as mulheres têm mostrado que é possível ir além da 
mera utilização dos artefactos científicos (que manuseamos sem os per
ceber) e entrar no terreno da ciência, construindo novas definições da 
realidade. O feminismo traz amor e cuidado à relação com as pessoas e 
com a natureza, oferecendo "uma ética para reformular o conhecimento e, 
com ele, a sociedade" (p. 126). 

Em boa hora aparece esta colectânea, mostrando algo do muito que 
se tem escrito sobre o modo como as mulheres pensam a ciência e a pra
ticam nos seus diferentes domínios 3. Teresa Levy e Clara Queiroz expres
sam votos para que os leitores e leitoras se sintam motivados para ulterio
res leituras, nomeadamente dos livros a que alguns destes textos 
pertencem. Penso que podemos ser mais ambiciosas pois a bibliografia 
referida em notas de rodapé constitui um guia precioso para quem preten
da aprofundar estas temáticas. 

Para além dos aspectos meritórios deste livro, que pensamos ter evi
denciado ao longo da recensão, gostaríamos de salientar algo a que tam
bém as organizadoras deram realce, destacando-o na contracapa - o 
carácter controverso do tema dominante, ou seja, da influência do género 
na produção científica. E precisamente essa problematicidade intrínseca 
do assunto que lhe confere tanto interesse. O facto de nenhum dos textos 
constituir uma resposta cabal e/ou satisfatória para a questão em causa é 
um desafio para que leitores e leitoras construam as suas próprias respos
tas com instrumentos conceptuais fidedignos. E inegavelmente que aqui 
encontram material q.b. 

Maria Luísa Ribeiro Ferreira 

3 Sendo perfeitamente pertinente a opção feita por autoras de língua inglesa, lembramos 
que a mesma investigação se desenrola também noutras paragens. Lembramos uma 
outra antologia interessante, de língua francesa, oganizada por Françoise Collin, Le Sexe 
cies Sciences. Les Femmes en plus, Paris, Autrement, Série Sciences en Société, 1992. 
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DISSERTAÇÕES 

T Í T U L O D A D I S S E R T A Ç Ã O : A Cidade Azul - U m a v i s ã o e c o l ó g i c a em 
V i e i r a da S i lva - u m con t r ibu to para a p a r t i c i p a ç ã o D e m o c r á t i c a 
A U T O R A : M a r i a Teresa N o b r e Q u i r i n o da Fonseca 
M E S T R A D O : F i lo so f i a da Natureza e do Ambien t e , Faculdade de Letras 
da Univers idade de L i sboa , 2005. 

O R I E N T A D O R A : Prof. Dou to ra M a r i a L u í s a R ibe i ro Ferreira 

A Cidade Azul f o i o e s p a ç o u t ó p i c o encontrado para centrar a ref le
x ã o sobre as c o n d i ç õ e s em que a humanidade p o d e r á estabelecer u m sis
tema de novas r e l a ç õ e s . Esta abertura para a crise ambienta l , centrada 
numa c o n s t e l a ç ã o de valores que s ã o o seu s u s t e n t á c u l o , correspondendo, 
por sua vez, a uma at i tude renovada, assente na garantia de p a r t i c i p a ç ã o 
é t i c a e d e m o c r á t i c a . 

É a p in to ra He lena V i e i r a da S i lva quem nos in t roduz na Cidade 
Azul, c o m o urbanista, mas t a m b é m pr inc ipa l habitante. Tornou-se essen
c i a l , para percebermos a ampl i tude das v i v ê n c i a s , apreender na obra de 
V i e i r a da S i lva as q u e s t õ e s que a estruturam e lhe conferem u m sentido 
h o l í s t i c o e processual. Este dado f o i determinante para conf igurarmos a 
sua v i s ã o alargada, fazendo-a corresponder a uma v i s ã o e c o l ó g i c a . Esta 
v i s ã o a que V i e i r a da S i lva fez corresponder a sua c o n s t r u ç ã o , c o m g é n e 
se na vontade, uma f o r ç a determinada entre ser e devir , que decorreu de 
u m habitar d is t in to : v i v i d o no femin ino . V i e i r a conf igurou esta cidade, 
fundamentalmente p o é t i c a , n u m lugar de v i v ê n c i a s fundadas na sua 
m e m ó r i a , de e x p r e s s ã o colect iva , que a m p l i o u numa p r o j e c ç ã o espacial, 
de sentido c ó s m i c o e c é n i c o . Este topos f o i , depois de projectado, revelado 
e ident if icado c o m o universal , oferecido no seu Testamento, u m poema 
passado como testemunho. A aceitação colectiva deste Testamento con-
duz-nos a uma atitude part icipat iva renovada, que antecipou o surgimento 
do conceito de sustentabilidade, e nos remete para a partilha do mundo, 
baseada na c o n s t r u ç ã o d e m o c r á t i c a e numa v i s ã o posit iva do futuro. 

V i e i r a da S i lva abriu-nos uma porta para uma cidade, i lusor iamente 
m o n o c r o m á t i c a , e m azul , que pelas suas qualidades estruturantes, deixa 
passar o co lo r ido da v ida . A s s i m , pela m ã o da p in tora percorremos alguns 
dos sentidos cons t ru t ivos e estruturais decorrentes da p in tura , da arquitec
tura, da e d u c a ç ã o e da f i losof ia do ambiente e da natureza. Entrar neste 
e s p a ç o u t ó p i c o f o i revelador e desmul t ip l icador de valores fundamentais 
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para uma sobrevivência da humanidade, mas também de aprofundamento 
de aprendizagens com sentido numa prática pedagógica. 

No presente estudo procurámos responder e justificar esta construção 
em termos estruturais e semânticos. Ao longo das sucessivas abordagens, 
que decorrem, quanto a nós, desse modo de habitar feminino - e que avali
zam uma progressão - , surgem os quatro capítulos interligados por quatro 
termos chave: I - Aceitar; II - Conhecer; III - Construir; IV - Partilhar. 

No primeiro capítulo, procurámos encontrar, através do documento 
- poema - , que é o Testamento, legado por Vieira aos Amigos, os traços 
principais que definem a sua maneira de ser e de estar no mundo. Estabe
lece nele um encontro com a metafísica e a ontologia, deixando transpa
recer o sentido místico da artista. Constitui, assim, o primeiro passo para 
entender como Vieira vê os outros - neste caso, os amigos de um círculo 
próximo, que lhe proporcionam esta oportunidade de abertura. O poema 
reflecte a construção de um arquétipo, invisível, que é simultaneamente 
viagem e passagem, uma síntese da sua vida, E na sua imaginação dinâ
mica, que tudo radica, então, espaço e tempo confluem no mesmo movi
mento. A grande forma, quanto a nós, está presente nessa chave, simples, 
que se constitui no aceitar. Esta é a presença que se revela na alteridade e 
constitui uma projecção do feminino. 

No segundo capítulo, vamos conhecer a construção da cidade azul, 
confrontando o modo do 'fazer' de Vieira, com a utopia e o sentido poé
tico. Aqui, pretendemos analisar, também, o papel desempenhado pela 
memória, um tempo, que em Vieira, está sempre no presente. 

No terceiro capítulo, abrimos o território à construção, com o intuito 
de penetrar no habitar feminino de Vieira da Silva. Este, funciona como 
um entendimento abrangente da sua vida, apresentando a dinâmica do seu 
projecto, que revela não só a importância da sua visão, como o que ele 
pode representar, num contributo democrático. Ao longo de oito sub-
-capítulos apresentámos, sucessivamente: 

- a cidade-biblioteca, como a configuração de uma cenografia cós
mica, que permite o acesso ao conhecimento, confirmando a 'cons
ciência de mundo', traçada entre o sensível e o inteligível; 

- a cidade do conhecimento, a cidade-biblioteca que permitirá atra
vés do entrecruzamento da ética, da educação, da estética e da 
emoção, construir uma aprendizagem que assegura uma sobre
vivência humana; 

- o papel do amor configurado, por sua vez, como suporte da obra, 
fruto de uma dualidade amorosa entre Vieira e Arpad, confluindo 
sempre para a circularidade primordial da criação; 

- a aproximação ao percurso espiralado, que nos conduz a um senti
do de liberdade, onde o homem se toma na personagem que se 
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dilui na obra, coincidindo com uma 'estética da liberdade', sím
bolo do poder da humanidade para sobreviver, configurado num 
sentido de antecipação; 

- o entendimento da participação do homem numa harmonia com a 
natureza; 

- a compreensão de escalas distintas; 
- a construção de uma espécie de guião de uma estética universal; 
- o tabuleiro de xadrez, funcionando como um território mundo, ce

nário onde nos situamos, neste início de milénio, como num con
fronto onde as regras se perderam; 

- o espaço do jogo em que o sujeito se encontra com o outro, entre a 
objectividade e a subjectividade de julgamentos; 

- a pluralidade de culturas - onde fica por encontrar o movimento 
certo para as peças - com coerência orgânica, para obter uma coe
são universal; 

- o habitar em xadrez - que implica visualizar a totalidade do cam
po, que está limitado e é dominado por regras; 

- o encontrar os espaços de liberdade que permitam o equilíbrio da 
ordem possível na unidade e na diferença; 

- a cidade que se constitui, no século XXI , como um espaço refúgio, 
que se alarga ao mundo e que para Vieira da Silva se tornará num 
espaço de acolhimento da humanidade como uma antecipação; 

- a rede de cidades enquadra a continuidade do projecto cosmopolita 
da 'paz perpétua' onde os valores validam a imagem; 

- a porta, fronteira móvel, sempre presente na obra e que só no fim 
da vida se abrirá. É a descoberta de uma investigação que efectuou 
em vida. 'A cidade azul' reveíar-se-á como um suporte durante a 
sua vida, uma projecção sustentada, um modelo que há que cuidar. 

No quarto capítulo abre-se a revelação de uma visão global em que 
Vieira se tomou hábil, uma partilha, que nos serve para reflectir sobre os 
modos de sobreviver, definindo, para cada um de nós, o percurso: como 
caminho de resistência ao consumismo - de autolimitação, como espaço 
de vivência participativa democrática, como antecipação de quadros futu
ros (ambientais) para, por fim, nos regozijarmos em ser habitantes da Terra. 

Desta forma, fixámos alguns dos aspectos, presentes na obra de 
Vieira da Silva, que consolidam a exigência de um novo habitar; o que 
pretendemos mostrar é, de certa forma, como as atitudes e valores a adop
tar, são susceptíveis de transformar as nossas cidades em cidade azul: 
espaços de acolhimento sem fronteiras, onde, face à globalização, se adi
vinham novas condições de existência e de defesa dos direitos humanos, 
de uma cultura de paz e de um desenvolvimento sustentado. Contudo, a 
apreensão deste espaço passa pelas experiências da infância e pela educa-
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ç ã o , c o m o p r i n c í p i o s de uma edificação - par t indo da c o n s o l i d a ç ã o de 
padrões-chave, formados e m contextos adequados e fulcrais para u m 
desempenho futuro. É , contudo, no agir - entre a tensão utópica e a rea
l idade - que se encontra ancorada a f o r ç a da m u d a n ç a . 

T e n t á m o s registar, ao longo deste 'projec to ' de V i e i r a da S i l va , o 
c o n t r i b u t o para u m a nova democracia , coesa, art iculada, esclarecida, 
r e s p o n s á v e l , par t ic ipa t iva , c o m o uma f o r ç a que, sob a inv i s ib i l i dade , 
ag lu t ine as m ú l t i p l a s sensibil idades, de forma ' amorosa ' , c r í t i c a e c r i a t i 
va, c o m vis ta à s o b r e v i v ê n c i a p l a n e t á r i a . 

T Í T U L O D A D I S S E R T A Ç Ã O : O Pensamento E c o l ó g i c o de A l b e r t o Caeiro 
A U T O R : Car los C a f é 
M E S T R A D O : F i loso f i a da Natureza e do A m b i e n t e , Faculdade de Letras 
da Un ive r s idade de L i sboa , 2006 

O R I E N T A D O R : Professor D o u t o r V i r i a t o Soromenho-Marques 

Resumo 
Pretende-se responder à s seguintes perguntas: existe u m pensamento 

e c o l ó g i c o na poesia de A l b e r t o Caeiro? Se s im, quais s ã o as suas caracte
r í s t i cas principais? A resposta à pr imei ra pergunta é: n ã o obstante a a v e r s ã o 
do poeta à s conjecturas f i losóf icas , existe um pensamento ecológico em 
Caeiro. A segunda pergunta é respondida ao longo de toda a d i s s e r t a ç ã o . 

A d i s s e r t a ç ã o e s t á d i v i d i d a e m t r ê s partes. A Pr imei ra Parte intitula¬
-se «Um novo olhar sobre o poeta do olhar novo», e nela o autor faz uma 
busca pela obra do poeta no sentido de ident i f icar e c la r i f icar o seu pen
samento e c o l ó g i c o . Os t r a ç o s mais importantes desse pensamento podem 
ser sintet izados nos conceitos/teses que se seguem: 

1. C o n c e p ç ã o da Natureza: a Natureza é u m lugar caracterizado pela 
paz e c o m u n h ã o c o m as coisas (Toda a paz da Natureza sem gente / V e m 
sentar-se a meu l ado . 1 ) ; o H o m e m c o n t e m p o r â n e o n ã o s ó j á n ã o pertence 
a esse m u n d o , c o m o é, inc lus ive , u m factor de p e r t u r b a ç ã o da harmonia 
da Natureza (Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave, / Escon
d e m o hor izonte , e m p u r r a m o nosso olhar para longe de todo o c é u , / 

1 Todas as citações da obra de Alberto Caeiro aparecem, ao longo deste resumo, entre ( ) 
num tamanho de letra ligeiramente inferior ao do texto. Por razões de espaço, prescin
dimos de identificar os poemas citados. A edição utilizada é: PESSOA, Fernando - Poe
mas Completos de Alberto Caeiro: Prefácio de Ricardo Reis, Posfãcio de Alvaro de 
Campos. Recolha, transcrição e notas de Teresa Sobral Cunha; posfãcio de Luís de Sou
sa Rebelo. l . a ed. Lisboa: Editorial Presença, 1994. 351 p. (Ler Pessoa). 
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Tornam-nos pequenos porque nos tiram tudo e também não podemos 
olhar / E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.). 

2. Preservacionismo radical da Natureza (Deixemos o universo exte
rior e os outros homens onde a natureza os pôs). 

3. Igualitarismo biosférico: o poeta defende uma concepção absolu
tamente não hierarquizada da natureza, onde cada ser é considerado na 
sua riqueza insubstituível (Se sou mais que uma pedra e uma planta? Não 
sei. / Sou diferente. Não sei o que é mais ou menos.). 

4. Valor intrínseco dos seres (A espantosa realidade das coisas / É a 
minha descoberta de todos os dias. / Cada coisa é o que é, / E é difficil 
explicar a alguém quanto isso me alegra, / E quanto isso me basta. / Basta 
existir para se ser completo.). 

5. Anti-antropocentrismo (Quando vier a primavera, / Se eu já esti
ver morto, / As flores florirão da mesma maneira / E as árvores não serão 
menos verdes que na primavera passada. / A realidade não precisa de 
mim.). 

6. Apologia do regresso à Natureza (Procuro despir-me do que 
aprendi, / Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, / 
E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, / Desencaixotar as 
minhas emoções verdadeiras, / Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto 
Caeiro, / Mas um animal humano que a Natureza produziu.). 

A Segunda Parte intitula-se «Visita guiada à ecologia profunda» e 
nela se apresenta e caracteriza a ecologia profunda (radical) em oposição 
à ecologia superficial (moderada). Os traços principais da ecologia pro
funda são os seguintes: holismo ecológico, anti-antropocentrismo, iguali
tarismo biosférico, valor intrínseco dos seres, diversidade, defesa da rea
lização dos seres individuais na e através da auto-realização do universo 
concebido como um todo, sacralização da Natureza e um forte empenha
mento político. 

«Caeiro, a ecologia profunda e a Natureza ou O regresso ao admi
rável mundo primitivo» é o título da Terceira Parte da dissertação. É aqui 
que se confronta o pensamento ecológico de Alberto Caeiro com a ecolo
gia profunda. Conclui-se que existe entre ambos uma discordância fun
damental em relação ao papel do «Todo» na realização de cada «eu» 
particular: para a ecologia profunda, os «conjuntos» (espécie, ecossiste
ma, ecosfera) são como que uma bandeja em que a dignidade ontológica 
e a relevância ecológica dos seres individuais são servidas; para Caeiro, o 
«Todo», o «conjunto», são ontologicamente inexistentes e ecologicamen
te desnecessários. Não obstante esta importante diferença, a lista de pon
tos de contacto, extensa, é sintetizada em doze pontos: 

l . A auto-realização humana passa por uma relação de identificação 
do Homem com os outros seres e não por uma imposição do 



306 Dissertações 

humano sobre os outros seres 
2. Considerada do pon to de vista do H o m e m , a a u t o - r e a l i z a ç ã o 

assenta no e g o í s m o e interesse p r ó p r i o 
3. Defesa do igua l i t a r i smo b i o s f é r i c o 
4. D e n ú n c i a do paradigma h o m o c ê n t r i c o na abordagem da Natureza; 
5. Preservacionismo radica l da Natureza 
6. E l o g i o e defesa da diversidade da Natureza (a b iodivers idade, 

n u m sentido a m p l o ) 
7. R e a b i l i t a ç ã o dos sentidos na r e l a ç ã o do H o m e m c o m a Natureza 
8. T e n d ê n c i a para a misant ropia 
9. Defesa de u m es t i lo de v ida mais simples e natural 

10. R e l a ç ã o c o m a Natureza marcada pela re l ig ios idade 
11. S u s p e i ç ã o e m r e l a ç ã o à c i ê n c i a e tecnologia c o n t e m p o r â n e a s 
12. R e v a l o r i z a ç ã o de culturas e estilos de v ida anteriores à indust r ia

l i z a ç ã o 

F ina lmente , situa-se brevemente o pensamento e c o l ó g i c o de Caeiro 
e m r e l a ç ã o à s correntes c o n t e m p o r â n e a s da é t i c a ambienta l - é t i c a cen
trada no h o m e m , nos animais , na v ida , perspectivas holistas e ecofemi-
n i s m o - apresentando-se as r a z õ e s pelas quais se n ã o ident i f ica c o m elas. 

A c o n c l u s ã o f ina l é a de que A l b e r t o Caeiro defende u m pensamento 
e c o l ó g i c o que, na ma io r i a dos seus t r a ç o s , apresenta surpreendentes 
s e m e l h a n ç a s c o m as teses e c o l ó g i c a s radicais da ecologia profunda. 


