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I – FILOSOFIA SEM METAFÍSICA 
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Depois de pensar muito sobre estes 

problemas durante alguns anos, toda a teoria 

da estrutura da linguagem e as suas possíveis 

aplicações na filosofia surgiram-me como uma 

visão numa noite de insónia em Janeiro de 

1931, quando estava doente.  

 
 

Rudolf Carnap1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rudolf Carnap. “Intellectual Autobiography”. In Paul Arthur Schilpp (ed.). The Philosophy 
of Rudolf Carnap. La Salle, Il: Open Court, 1963, p. 53. Salvo outra indicação, todas as 
traduções para o português são da nossa autoria. 
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1. ‘A METAFÍSICA NÃO EXISTE’ – AS RAZÕES DO PROJECTO LÓGICO-

POSITIVISTA 

Neste capítulo, pretendemos discutir as teses mais importantes 

defendidas pelo Círculo de Viena, concentrando-nos particularmente nas 

posições de Moritz Schlick e Rudolf Carnap. Assim, é nossa intenção 

precisar o que significa a palavra «metafísica» à luz de alguns textos 

clássicos do positivismo lógico (1.1.), perceber em que medida os problemas 

que o projecto lógico-positivista enfrentou se prendem com a forma como foi 

definida ou identificada a metafísica – i.e., com os critérios dessa 

identificação – (1.2.) e, em último lugar, discutir a relação, que aquele 

projecto advoga, entre sistemas metafísicos, ficções e poemas (1.3.).  

 
1.1. ‘O QUE É A METAFÍSICA?’ 

 
 
O empirista não diz ao metafísico: ‘As tuas 
palavras afirmam algo que é falso’, mas ‘As tuas 
palavras não dizem nada!’ Ele não contradiz o 
metafísico, diz-lhe: ‘Eu não te compreendo’.      

Moritz Schlick2 

 

No artigo “Erleben, Erkennen, Metaphysik” (1926)3 (trd. 

“Experiência, Conhecimento, Metafísica”), onde é assinalável a influência 

das teorias da representação do Tractatus Logico-Philosophicus (1922)4 e o 

                                                 
2 Moritz Schlick. “Positivism and Realism“. (“Positivismus und Realismus”, Erkenntnis 3, 
1932, pp. 1-31. Translated by Peter Heath). Philosophical Papers. Vol. II. 1925-1936. H.L. 
Mulder & B.F.B. Van de Velde-Schlick, eds.; P. Heath et al. translators. Kluwer: Dordrecht, 
1979, p. 284. 
3 Id. “Experience, Cognition and Metaphysics” (“Erleben, Erkennen, Metaphysik”, Kantien-
Studien 31, 1926, pp. 146-158; translated by Peter Heath), Philosophical Papers. Vol. II, ed. 
cit., pp. 99-111.    
4 Os encontros entre Wittgenstein e Schlick teriam começado em 1927, apesar de não 
existirem registos dessas primeiras conversas. Veja-se Ludwig Wittgenstein. Ludwig 
Wittgenstein and the Vienna Circle. Conversations Recorded by Friedrich Waismann. 
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conhecimento do trabalho de Rudolf Carnap, Der logische Aufbau der Welt 

(1928) (trd. A Estrutura Lógica do Mundo), cuja versão preliminar fora 

discutida nas reuniões do Círculo de Viena, Schlick observa que, de acordo 

com um certo sentido da palavra ‘metafísica’, todos somos metafísicos – até 

uma criança. No raciocínio que desenvolve, Schlick pretende defender que o 

conhecimento consiste numa rede de conceitos que, ‘transcendendo o 

imediatamente dado’, se ligam a objectos por meio de uma relação de 

coordenação ou designação. Com efeito, Schlick mantém no artigo a mesma 

designação5 que encontramos em Allgemeine Erkenntnislehre (1918) (trd. 

Teoria Geral do Conhecimento) para os conceitos ou entidades – e.g. átomos 

– que ‘transcendem’ os níveis da experiência ou da familiaridade6. E é de 

facto com base no esclarecimento sobre esta designação que Schlick irá 

rejeitar a definição tradicional segundo a qual a metafísica é a ciência do 

transcendente. Se esta fosse a definição exacta de ‘metafísica’, considera, até 

uma criança poderia produzir afirmações metafísicas: «Cada proposição que 

produzimos tem um sentido que ultrapassa o imediatamente dado ou 

                                                                                                                                               
Brian McGuinness (ed.), trans. Joachim Schulte and Brian McGuinness (Oxford: Blackwell, 
2003), editor’s preface, pp. 14-15. 
5 A designação é ‘transzendentalen’. Na mesma obra, aparece também a designação «coisas-
em-si-mesmas». cf. Moritz Schlick. Allgemeine Erkenntnislehre. [engl. General Theory of 
Knowledge] § 26 (A.E. Blumberg, transl., A.E. Blumberg & H. Feigl, intro. Chicago: Open 
Court, 2002, p. 67). Michael Friedman observa que no artigo de 1926 Schlick abandona o 
realismo de General Theory of Knowledge: « Não faz diferença se os objectos da física são 
vistos como construções a partir da experiência ou como ‘realidades independentes’» 
(Friedman, Reconsidering Logical Positivism, Cambridge: Cambridge University Press, 
1999), p. 28). 
6 Trata-se da ‘acquaintance’, de que fala Bertrand Russell no clássico “Knowledge by 
Acquaintance and Knowledge by Description”, Proceedings of the Aristotelian Society (New 
Series), Vol. XI, (1910-1911), pp.108-128.  
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experienciado e portanto, de acordo com a nossa terminologia, um 

significado transcendente»7.  

Assim, procurando, no mesmo artigo de 1926, aproximar-se dos 

sentidos que estiveram associados ao termo ‘metafísica’ na história da 

filosofia, Schlick irá referir, em primeiro lugar, a posição dos que supõem 

uma separação entre dois tipos de objectos – por um lado, os objectos a que 

se referem as investigações da ciência e as coisas que se dizem na vida 

quotidiana; por outro, os que não podemos conhecer directamente – e 

consideram que o transcendente, enquanto domínio que engloba este 

segundo tipo de objectos, está vedado à investigação científica. Os 

partidários desta caracterização da metafísica partem da tese de que há 

limites para o conhecimento e, contra Kant, defendem que o raciocínio 

metafísico consiste justamente em fazer inferências sobre o que está fora 

desses limites8. Para Schlick, a metafísica, nesta acepção, resulta de uma 

interpretação particular – errada, em seu entender – do que é a indução. 

Perto do final do artigo, referindo-se aos ‘metafísicos modernos’, onde inclui 

Schopenhauer e Bergson, Schlick constata que, nos textos destes autores, a 

metafísica é definida como o ‘conhecimento intuitivo do transcendente’, e 

observa, em seguida, que esta definição combina contradições que se 

                                                 
7 Moritz Schlick. “Experience, Cognition and Metaphysics”, Philosophical Papers. Vol. II, 
ed. cit., p. 105. No parágrafo seguinte, pode ler-se ainda: «Pensou-se, de facto, que o 
conhecimento do transcendente era algo especial, excluído da cognição das ciências 
particulares e do dia-a-dia. Mas quem viu com clareza que este não é de modo nenhum o 
caso, terá de procurar noutro lugar o domínio especial que a metafísica sempre procurou».   
8 Noutro lugar (cf. infra nota 10), Schlick afirmará que esta é a posição do agnóstico, que 
acredita na existência de ‘verdades que se escondem eternamente’.  
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prendem também com uma interpretação errada dos três termos que a 

compõem.  

 Numa comunicação proferida em 19309, Schlick retoma pontos do 

artigo “Erleben, Erkennen, Metaphysik” relativos à história da filosofia e 

volta a caracterizar o ‘esforço auto-ilusório’ dos metafísicos. Com efeito, nega 

que a filosofia procure criar um sistema de proposições verdadeiras e rejeita 

a ideia, atribuída aos metafísicos, segundo a qual a indução permite aceder 

a verdades gerais, a uma verdadeira ‘ontologia’ que a ciência não pode 

alcançar. Schlick defende que a eliminação de tais postulados é uma 

condição necessária para o início de uma nova era que porá fim às 

controvérsias inúteis da filosofia. A metafísica está, portanto, associada a 

períodos pouco gloriosos na história da filosofia, marcados por discussões 

improfícuas, porque ela é a tentativa de sistematizar um conjunto de ideias 

confusas, i.e., combinações de palavras que não têm sentido, 

pseudoproposições. Noutro lugar, Schlick dirá que o traço comum aos 

metafísicos de todos os tempos é a crença na possibilidade de comunicar um 

contacto verdadeiramente íntimo com as coisas10. No mesmo texto, conclui 

que a metafísica é a história de ‘tentativas desesperadas’ para exprimir 

intuições.  

    Em suma, se no artigo de 1926 a metafísica é definida como o erro que 

resulta de uma confusão entre ‘conhecimento’ e ‘intuição’, ‘forma’ e 

                                                 
9 Id. “The Future of Philosophy” (1930) (From Proceedings of the Seventh International 
Congress of Philosophy, held at Oxford, 1930. London: 1931, pp. 112-116). Philosophical 
Papers. Vol. II, ed. cit., pp. 171-175.  
10 Cf. Id., “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking” (From M. Schlick, 
Gesammelte Aufsätze 1926-1936. Wien 1938, pp. 151-249; revised), Philosophical Papers. 
Vol II, pp. 324-325. 



22 

 

 
 

‘conteúdo’, em 1930 a definição baseia-se especificamente no tipo de coisas 

que os metafísicos dizem, assumindo-se que estas coisas são proposições cuja 

verdade ou falsidade não podemos aferir ‘por experiência ou observação’, ou 

seja, proposições que não podem ser objecto de verificação. De facto, numa 

comunicação com o mesmo título – “The Future of Philosophy” –, Schlick 

retoma a ideia de que as afirmações dos livros de metafísica não podem ser 

verificadas por meio de uma ‘reflexão sobre circunstâncias possíveis’. No 

mesmo sentido, a respeito das ‘questões metafísicas’, constata: «a frase não é 

uma verdadeira questão mas apenas um conjunto de palavras»11. E, 

reforçando o mesmo ponto, observará, numa reflexão sobre a ‘nova filosofia 

da experiência’, que os metafísicos são ‘pessoas com mentes confusas e que 

misturam palavras de uma maneira confusa’, pessoas que concebem factos 

independentes da experiência e inventam ‘problemas impossíveis’12. 

 Sobre as interrogações que os metafísicos colocam, Schlick defende 

que não pertencem ao grupo das questões com sentido, que são aquelas a 

que podemos responder tendo por base uma ‘evidência’, ou às quais não 

podemos responder em virtude de ‘circunstâncias acidentais’ ou ‘meios 

técnicos’ – os quais constituem, segundo Schlick, os verdadeiros limites do 

conhecimento. Pelo contrário, os problemas metafísicos não podem ser 
                                                 
11 Id. “The Future of Philosophy” (1931) (Lecture, Stockton, Calif., 1931. From College of 
The Pacific Publications in Philosophy I, Stockton, Calif., pp. 45-62). Philosophical Papers. 
Vol. II, ed. cit., p. 221. 
12 Id. “A New Philosophy of Experience” (Lecture, Stockton, Clif., 1932. From College of The 
Pacific Publications in Philosophy I, Stockton, Calif., 1932, pp. 63-78), Philosophical Papers. 
Vol. II, ed. cit., p. 236: «De acordo com a nossa visão, todo o conhecimento é baseado na 
experiência, mas isto não significa falar de qualquer restrição ao conhecimento. Nas 
concepções anteriores a impossibilidade da metafísica era atribuída a uma imperfeição 
lamentável ou a uma incapacidade da mente humana; na nossa visão, a impossibilidade é 
de ordem lógica, deve-se a uma espécie de não-sentido intrínseco em algumas frases que 
deviam exprimir ‘problemas metafísicos’».  
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resolvidos «por causa da natureza intrínseca das coisas»13. Como explica 

também no artigo “Unanswerable Questions?”, a impossibilidade de 

esclarecer um problema metafísico é de natureza lógica, e não empírica, ou 

seja, prende-se com a impossibilidade de descrever qualquer método para 

encontrar a solução desse problema14. As questões dos livros de metafísica 

definem-se, portanto, pela impossibilidade de ‘redução a uma experiência 

possível’. 

 Num importante artigo em que procura demonstrar que os postulados 

do empirismo lógico não pertencem ao grupo das teses metafísicas, Schlick 

irá sustentar que as coisas ditas pelo metafísico não são nem verdadeiras 

nem falsas. Assim, depois de retomar o ponto histórico de que todos os 

metafísicos desde Platão acreditaram na divisão entre um mundo real e um 

mundo aparente, irá concluir que o metafísico, quando fala, está a exprimir 

apenas sentimentos15. As proposições dos metafísicos não ‘fazem diferença’ 

ao nível da experiência, e esta é a razão que explica a impossibilidade de um 

diálogo entre o empirista e o metafísico. O empirista não entende o que 

significa um ‘ponto de vista metafísico’.  

                                                 
13 Ibid., p. 230.  
14 Id.. “Unanswerable Questions?” (From The Philosopher 13, 1935, pp. 98-104).                        
Philosophical Papers. Vol. II, ed. cit., pp. 414-419.   
15 Id. “Positivism and Realism”. Philosophical Papers. Vol. II, ed. cit., p. 281: «A verdade é 
que o uso de palavras como ‘realidade independente’, ‘realidade transcendente’ e outras é 
apenas e somente a expressão de um sentimento, de uma atitude psicológica por parte do 
falante (o que pode, aliás, ser aplicado a todas as proposições metafísicas). Se alguém nos 
disser que existe um mundo exterior, no sentido supra-empírico do termo, essa pessoa 
pensa, de facto, que está a afirmar uma verdade sobre o mundo; mas na realidade as suas 
palavras exprimem um estado de coisas diferente, nomeadamente a mera presença de 
certos sentimentos, que provocaram em si reacções específicas de natureza verbal ou 
outra.».       
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  Nos textos de Moritz Schlick encontramos, portanto, três definições de 

‘metafísica’ que se ligam entre si: I. Causa de discussões em que o acordo 

não é possível; II. Projecto que, por supor a possibilidade de um 

‘conhecimento intuitivo’, sofre do mesmo tipo de contradição associada à 

comunicação de uma experiência mística16; III. Conjunto de combinações de 

palavras que se parecem com proposições empíricas mas não comunicam 

conhecimento.  

 A tese de que é metafísica a proposição que falha o teste do sentido, não 

tendo, por isso, valor cognitivo, constitui a tese central do ensaio 

Wissenschaftliche Weltauffassung (1929) (trd. A Concepção Científica do 

Mundo), que Hans Hahn, Otto Neurath e Rudolf Carnap dedicaram a Moritz 

Schlick. Conhecido como o manifesto do Círculo de Viena, o texto abre com a 

noção de que ser anti-metafísico é partilhar de uma «maneira de pensar 

fundada na experiência e contrária à especulação»17. Nele, defende-se que a 

metafísica – como a teologia – é, enquanto ‘falsa presença de um conteúdo 

teórico’, uma série de palavras das quais não é possível aferir o 

encadeamento dos conceitos. Isto significa que, como uma análise lógica 

demonstra, as palavras que o metafísico diz não são conceitos que se refiram 

a dados empíricos. Quando falam, metafísicos e teólogos não representam 

estados de coisas – exprimem um ‘sentimento vital’, um conteúdo afectivo. 

                                                 
16 Id. “Experience, Cognition and Metaphysics”, Philosophical Papers. Vol. II, ed. cit., p. 
110: «mesmo que existisse um ‘conhecimento intuitivo’ neste sentido, não restaria nada 
para o metafísico a não ser – o silêncio».  
17 Hans Hahn, Otto Neurath e Rudolf Carnap. Concepção Científica do Mundo: O Círculo de 
Viena. Tradução de António Zilhão [Wissenschaftliche Weltauffassung, Viena, 1929]. In 
António Zilhão (coord.), Do Círculo de Viena à Filosofia Analítica Contemporânea. Lisboa: 
Livros de Areia, 2007, p. 27. 
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No fim do ensaio, afirma-se, em tom que lembra a interpretação comtiana da 

História, que a concepção científica do mundo representa a superação de um 

estádio intelectual da humanidade – o estádio metafísico: 

Os representantes da concepção científica do Mundo mantêm-se 
decididamente no solo da simples experiência humana. É com 
confiança que eles se lançam ao trabalho de limpar do caminho o 
entulho metafísico e teológico de milénios. Ou, como defendem 
alguns: ao trabalho de retornar, depois de um entretempo 
metafísico, a uma visão do Mundo unitária e secular, tal como, num 
certo sentido, ela já houvera sido estabelecida pelas crenças mágicas 
livres da teologia dos tempos primitivos18.  
 
 

 Na verdade, a ideia de um retorno a uma concepção do mundo mais 

primitiva e menos metafísica é desenvolvida por Otto Neurath em alguns 

textos. Em “Soziologie im Physikalismus” (1931/1932) (trad. “A Sociologia no 

Fisicalismo”), por exemplo, Neurath, sem rejeitar a definição de ‘metafísica’ 

que é enunciada em Wissenschftliche Weltauffassung, defende que a 

metafísica é uma espécie de meia-idade da linguagem, uma direcção 

particular que as línguas tomam, explicando que este distanciamento das 

línguas relativamente à sua essência ‘fisicalista’ ocorre porque as palavras 

se vão desvinculando dos ‘acontecimentos físicos’19. A mesma ideia está 

presente em Empirische Soziologie (trad. Sociologia Empírica) que Neurath 

publica em 1931 e cujo capítulo inicial apresenta uma narrativa em que, a 

                                                 
18 Ibid., p. 40.   
19 Otto Neurath. “Sociology and Physicalism” (“Soziologie im Physikalismus”, in Erkenntnis 
II, 1931/1932. Translated by Morton Magnus and Ralph Raico), in A. J. Ayer (ed.), Logical 
Positivism. The Free Press: New York, 1959, p. 291.     
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um ‘período mágico ou mítico’, caracterizado por uma ligação ao empírico, se 

sucede um outro período – o metafísico20.       

 Hans Hahn, por sua vez, parece distanciar-se de uma definição de 

metafísica baseada exclusivamente na ideia de uma ligação ao 

empiricamente dado. Com efeito, em “Logik, Mathematik und 

Naturerkennen” (1933) (trad. “A Lógica, a Matemática e o Conhecimento da 

Natureza”), a definição de ‘metafísica’ centra-se na violação de regras 

lógicas: a metafísica, é-nos dito, consiste numa tentativa de usar palavras 

que não observa o acordo sobre o modo como devemos falar. Neste sentido, 

Hahn compara o erro em que consiste a metafísica à infracção de uma regra 

num jogo de xadrez21.    

 Igualmente firmado na importância da análise lógica, o seminal artigo 

de Rudolf Carnap “Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse 

der Sprache” (1932) (trd. “A Eliminação da Metafísica através da Análise 

Lógica da Linguagem”) começa com a sugestão de que a lógica moderna 

permitiu formular uma definição mais clara do que é a metafísica: trata-se 

de um conjunto de proposições sem sentido. Na verdade, Carnap começa por 

definir a metafísica – “província” onde inclui a filosofia moral e as teorias 

normativas – a partir da ideia de que o metafísico, quando usa, por exemplo, 

                                                 
20 Os traços essenciais desta narrativa são sintetizados por Rudolf Carnap num texto em 
que responde às objecções de outros filósofos. Cf. Carnap. “The Philosopher Replies”, in Paul 
Arthur Schilpp (ed.). The Philosophy of Rudolf Carnap. La Salle, Il: Open Court, 1963, p. 
875.  
21 Hans Hahn. “Logic, Mathematics and Knowledge of Nature” (“Logik, Mathematik und 
Naturerkennen”, Einheitswissenschft, vol. II, Viena, 1933. Translated by Arthur Pap), in 
Ayer (ed.), op. cit., p. 159.  Wittgenstein iniciou uma das conferências dadas em Cambridge 
com a mesma analogia entre palavras e peças de xadrez. Cf. Wittgenstein's Lectures, 1932 
– 35. Edited by Alice Ambrose. Oxford: Basil Blackwell, 1979, p. 12.    
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o termo ‘espírito’, nada tem a dizer sobre as circunstâncias em que a 

proposição “O espírito é o princípio do mundo” seria verdadeira, e sobre 

quais as que a tornariam falsa. Contudo, no mesmo artigo, ao acrescentar 

que uma palavra é ‘usada metafisicamente’ quando são ignorados os seus 

critérios de aplicação22, Carnap parece associar à ausência de regras lógicas 

que caracteriza o discurso metafísico a impossibilidade de comunicar 

conhecimento. Esta ideia surge, também, num artigo anterior, no qual 

Carnap sugere que a metafísica representa o contrário de uma linguagem 

universal e intersubjectiva23. 

 No apêndice que acrescenta em 1957 à tradução inglesa de 

“Überwindung der Metaphysik…”, Carnap virá a precisar a extensão do 

termo ‘metafísica’, esclarecendo que ele refere sistemas como os de Fichte, 

Schelling, Hegel, Bergson e Heidegger, os quais supõem a possibilidade de 

um conhecimento da ‘essência das coisas que transcende o âmbito da ciência 

indutiva, empiricamente fundada’24. O ponto de Carnap, permitindo-lhe 

corrigir a posição radical que apresentara no início do artigo que escreve em 

1932, é o de que apenas os sistemas pós-kantianos são conjuntos de 

proposições sem sentido. Trata-se, portanto, de um ponto sobre história da 

filosofia, idêntico ao que se encontra, por exemplo, em Language, Truth and 

Logic, embora A. J. Ayer não distinga entre ‘metafísica’ e ‘metafísica-numa-

                                                 
22 Rudolf Carnap. “The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language.” 
(“Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache”, in Erkenntnis, vol. II, 
1932. Translated by Arthur Pap), in Ayer (ed.). op. cit., p. 64. 
23 Id. “Psycology in Physical Language” (“Die Physikalische Sprache als Universalsprache 
der Wissenschaft”, in Erkenntnis II, 1931), translated by George Schick, in Ayer (ed.), op. 
cit., p. 166.      
24 Id. Remarks by the Author (1957), in Ayer (ed.), op. cit., p. 80.  
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acepção-lógico-positivista’ e, por esta razão, vá ao ponto de afirmar que os 

grandes filósofos não foram metafísicos25.  

 No mesmo sentido, num texto em que procura responder às objecções 

levantadas por Paul Henle em “Meaning and Verifiability”26, Carnap voltará 

a reforçar que a caracterização baseada na noção de pseudoproposições – 

teses insusceptíveis confirmação ou não confirmação por meio de dados de 

observação – era aplicada pelo Círculo de Viena sobretudo aos sistemas 

metafísicos do idealismo alemão e aos de Bergson e Heidegger. Pelo 

contrário, as teses de Kant sobre o carácter sintético a priori de certos juízos, 

ou os sistemas cosmológicos que certos filósofos edificaram partindo de um 

‘conhecimento empírico’, eram tidos, não como metafísicos, mas como falsos, 

porque se assumia, esclarece Carnap, que haviam sido refutados pela 

ciência. Em suma, Carnap manteve, como assume na ‘Autobiografia 

Intelectual’, a convicção de que as afirmações da metafísica tradicional estão 

fora do âmbito da ciência, sendo irrelevantes para o conhecimento científico, 

assim como a ‘convicção mais radical’ que nega qualquer conteúdo cognitivo 

àquelas afirmações27.  

  O tema deste subcapítulo foi a resposta de alguns textos 

emblemáticos do positivismo lógico à questão “O que é a metafísica?”. 

                                                 
25 Ayer, Language, Truth and Logic. New York: Dover Publications, 1952, 2nd edition [1936], 
p. 52: «Não é verdade que a “história da filosofia” seja na sua grande parte história da 
metafísica. Que contém metafísica é inegável. Mas penso ser possível mostrar que a maioria 
daqueles que são habitualmente tidos como grandes filósofos eram antes de mais analíticos 
e não metafísicos». Em alguns artigos, Schlick expõe uma posição idêntica. Veja-se, por 
exemplo, “The Future of Philosophy” (cf. supra nota 9), em que sugere que os diálogos 
socráticos visam a clarificação do sentido das proposições.    
26 Paul Henle. “Meaning and Verifiability”, in Paul Arthur Schilpp (ed.). op. cit., pp. 165-
181.  
27 Rudolf Carnap. “Intellectual Autobiography”, in Paul Arthur Schilpp (ed.). op. cit., p. 9.   
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Centrámo-nos, sobretudo, na resposta de Moritz Schlick não só pela clareza 

dos seus artigos, que, como Michael Friedman observa28, têm a virtude de 

atingir o ponto essencial da discussão sobre um problema, como também 

pelo facto de a definição de ‘metafísica’ que sobressai dos textos que Schlick 

escreve entre 1925 e 1936 colocar em evidência certos problemas que 

afectaram o projecto lógico-positivista. Em seguida, propomo-nos mostrar 

como tais problemas decorrem, fundamentalmente, do facto de a metafísica 

ter sido definida como um conjunto de erros que é possível eliminar 

estabelecendo bases seguras para o acordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Cf. Friedman, op. cit., p. 18.  
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1.2. CLARIFICAÇÃO: VER E FALAR DE UM MODO NORMAL 
 

 

[…] as proposições que ficam no topo, imunes a 
qualquer dúvida, são aquelas que exprimem factos 
da nossa própria “percepção”, ou o que quer que 
lhe quisermos chamar. Mas apesar de as 
proposições deste tipo parecerem muito simples e 
claras, os filósofos encontraram-se num labirinto 
sem saída desde o momento em que tentaram usá-
las como fundamento de todo o conhecimento.   

Moritz Schlick29 
 

Em Philosophy and The Mirror of Nature, a imagem do positivismo 

lógico apresentada é a de um projecto que concebe a filosofia como uma 

disciplina centrada em problemas de natureza epistemológica, dando assim 

continuação à tradição iniciada por Descartes, o inventor da mente, Locke, o 

autor da confusão entre explicações e justificações, e Kant, o filósofo que 

atribuiu aos humanos a capacidade sintética. É a integração nesta tradição 

que permite a Richard Rorty afirmar que o positivismo lógico é uma ‘filosofia 

da linguagem impura’, comprometida com a investigação dos fundamentos 

do conhecimento30. Com efeito, mesmo que se aceite, com Michael Friedman, 

que os positivistas lógicos pretenderam reorientar a investigação filosófica 

em função dos resultados das ciências exactas – e que nisto consiste a sua 

herança kantiana31 –,uma aproximação ao projecto esboçado em textos como 

                                                 
29 Moritz Schlick. “The Foundation of Knowledge” (“Über das Fundament der Erkenntnis”, 
Erkenntnis IV, 1934), in Ayer (ed.), op. cit., p. 218.  
30 Richard Rorty, A Filosofia e o Espelho da Natureza. Tradução de Jorge Pires. Lisboa: 
Dom Quixote, 2004, 2.ª ed., p. 231. [Philosophy and The Mirror of Nature, 1979]  
31 Para Michael Friedman, a caracterização apresentada por Rorty em The Philosophy and 
the Miror of Nature traduz uma visão estereotipada do projecto lógico-positivista. Em 
Reconsidering Logical Positivism, ed. cit., 1999, pp. 1-2), Friedman considera que esta visão 
deturpada ganhou forma desde o ‘fim oficial’ do movimento, i.e., desde a publicação de “Two 
Dogmas of Empiricism” (1951), de W. V. O. Quine, e The Structure of Scientific Revolutions 
(1962), de Thomas Kuhn. A diferença nas posições de Rorty e Friedman a respeito da 
natureza do projecto lógico-positivista prende-se, sobretudo, com o facto de os dois autores 
terem dois entendimentos distintos da filosofia kantiana. Se, para Rorty, Kant legitima a 
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o Wissenschftliche Weltauffassung que não contemple o problema da 

validade das nossas justificações permanece ainda imprecisa. Tanto no 

manifesto do Círculo de Viena como nos artigos de Schlick ou de Carnap 

sobressai, de facto, a ideia de que a nova era ‘científica’ da História se 

caracteriza pela possibilidade de estabelecer condições que viabilizem o 

acordo numa controvérsia32. Em última análise, os argumentos 

neopositivistas sobre a ilusão33 em que consiste a metafísica são explicações 

para o facto de não se poder decidir sobre qual das partes tem razão numa 

discussão sobre problemas ditos ‘metafísicos’. Concentrando-nos 

particularmente em alguns textos de Moritz Schlick e no polémico 

“Überwindung der Metaphysik…”, de Rudolf Carnap, interessa-nos, agora, 

discutir alguns desses argumentos.  

 No artigo “Erleben, Erkennen, Metaphysik”, que se inicia com a 

negação da tese de Górgias e, portanto, com a ideia de que o conhecimento é 

possível e é, por essência, comunicável, Schlick pretende provar que a 

metafísica não tem valor cognitivo. O seu primeiro argumento tem, pode 

                                                                                                                                               
filosofia como epistemologia, para Friedman aquilo que caracteriza a Crítica é a intenção de 
reformar a filosofia com base nos avanços da ciência (cf. Friedman, op. cit., p. 4, nota 4).    
32 Veja-se Moritz Schlick, “The Turning Point in Philosophy” (“Die Wende Der Philosophie”¸ 
Erkenntnis, vol. I, 1930/1931), in Ayer (ed.), op. cit., p. 54: «Estou convencido de que nos 
encontramos num momento de viragem na filosofia verdadeiramente decisivo, e temos 
razões objectivas para considerar que chegou ao fim o conflito estéril entre sistemas. No 
tempo presente, estamos, na minha opinião, na posse de métodos que tornaram cada 
conflito em princípio desnecessário.». No caso de Carnap, terá sido também importante para 
a reflexão sobre a importância de um acordo a experiência de guerra. Como explica na 
“Autobiografia Intelectual”, a guerra suscitou a necessidade de conceber formas que 
permitissem evitar conflitos e desacordos posteriores (cf. Carnap. “Intellectual 
Autobiography”. in Paul Arthur Schilpp (ed.), op. cit., p. 10).        
33 A diferença entre as explicações lógico-positivistas e a explicação kantiana para a 
impossibilidade de acordo a respeito de teses metafísicas, fundada, como é sabido, na 
questão das antinomias, foi resumida assim por A. Y. Ayer: «[…] ele [i.e. Kant] considerou a 
impossibilidade da metafísica transcendente, não, como nós, uma questão de lógica, mas 
uma questão de facto » (Ayer,. Language, Truth and Logic, ed. cit., p. 34).  
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dizer-se, a forma de uma clarificação terminológica. Assim, a respeito da 

ideia de metafísica como disciplina que formula raciocínios sobre objectos de 

um mundo transcendente, ou seja, inferências «daquilo que pode ser objecto 

de experiência para o que é em princípio inexperienciável»34, Schlick observa 

que esta definição releva de uma concepção errada do que é a indução. A 

indução, explica, é o procedimento intelectual mediante o qual derivamos 

proposições universais de casos particulares:  

 

[«[a indução] preenche os espaços que a experiência deixou 
nalguma área particular. […] Daqui se segue que ela não pode 
aceder a uma área inteiramente nova; o conhecimento geral que 
cria não pode ser de um tipo diferente daquele é obtido através da 
observação individual; se esta está de algum modo sujeita a algum 
limite essencial (não contingente), a indução não está certamente 
numa posição para o ultrapassar.35  

  

De acordo com o argumento de Schlick, se as hipóteses gerais são 

formuladas a partir de dados da experiência, isso significa que não 

exprimem um conhecimento de tipo especial, i.e., estas proposições 

universais mantêm-se dentro dos ‘limites’ da ciência. Schlick está, pois, a 

defender que não existe uma província legítima da investigação metafísica: 

se podemos responder a questões como a da natureza do espaço e do tempo, 

essas respostas são dadas por cientistas, não por metafísicos (ou filósofos). 

Assim, referindo-se à primeira das Antinomias da Razão Pura, afirma: «[…] 

para Kant, por exemplo, a questão relativa aos limites do mundo era de 

                                                 
34 Moritz Schlick. “Experience, Cognition and Metaphysics” (“Erleben, Erkennen, 
Metaphysik”, Kantien-Studien 31, 1926, p. 106; translated by Peter Heath), Philosophical 
Papers. Vol. II, ed. cit., p. 106.  
35 Ibid. 
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natureza metafísica, ao passo que hoje ela pertence ao campo da astronomia 

e da física»36. Relativamente à acepção moderna do termo, segundo a qual a 

metafísica é o ‘conhecimento intuitivo do transcendente’, Schlick defende 

que ela releva da confusão entre conhecimento e intuição, e conclui que o 

erro metafísico consiste em pretender comunicar o conteúdo de uma 

experiência. Dito de outro modo, os metafísicos imaginam o acesso à 

‘natureza intrínseca das coisas’37, que identificam com o ‘transcendente’, e 

supõem assim a possibilidade de conhecer mais do que relações formais 

acerca do mundo.  

Ao atacar a metafísica partindo da interligação entre as noções de 

sentido, expressividade e estrutura formal, Schlick está a interpretar teses 

tractarianas. Com efeito, em nota (2), relaciona o texto de Wittgenstein com 

o Der logische Aufbau der Welt, de Carnap, descrevendo-os como estudos 

que concluíram que o sentido de todas as proposições, científicas e não-

científicas, depende de relações formais. Do mesmo modo, se a tese de que 

tudo o que acontece no mundo tem uma natureza tal que pode ser descrito 

por meio de ‘fórmulas especificamente estruturais’ parece ser uma 

interpretação do conceito tractariano de ‘representação pictorial’ (e um 

prolongamento da ideia segundo a qual uma ‘imagem’ representa a 

realidade representando a sua ‘estrutura’), a condenação do metafísico ao 

silêncio38 não é mais do que a repetição da máxima que Wittgenstein 

                                                 
36 Ibid.      
37 Ibid., p. 326: «[…] o metafísico esforça-se por obter um conteúdo».  
38 Cf. supra nota 16. 
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enuncia no prólogo39 e no final (§ 6.54) do Tractatus. Claro está, trata-se de 

uma leitura do Tractatus em que o conceito de verificabilidade ainda não é 

central40. Sobre o interesse que a obra despertou no Círculo de Viena, onde 

exigiu ‘interpretação paciente’, Carnap esclarece na sua “Autobiografia 

Intelectual”:  

No Círculo de Viena, uma grande parte do livro de Ludwig 
Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus foi lida em voz alta e 
discutida frase a frase. Muitas vezes eram necessárias longas 
reflexões para se compreender o sentido. E por vezes não se 
encontrou nenhuma interpretação clara.41  

 
Em três conferências proferidas em 1932, reunidas no longo texto 

“Form and Content. An introdution to Philosophical Thinking”42, Schlick 

articula pontos de outros artigos numa teoria sobre a natureza do 

conhecimento. Eis as teses essenciais do raciocínio que desenvolve nas três 

conferências:   

i. O conhecimento é comunicável em proposições que exprimem factos; 

ii. Exprimir um facto é ‘deixar o conteúdo intacto’, manifestando apenas 

a estrutura desse facto; 
                                                 
39 Ludwig Wittgenstein. Tratado Lógico-Filosófico e Investigações Filosóficas. Tradução. de 
M. S. Lourenço. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, 3.ª ed., p. 27: «o que é de todo 
exprimível, é exprimível claramente; e aquilo de que não se pode falar, guarda-se em 
silêncio».     
40 Num ensaio onde apresenta uma cronologia detalhada dos contactos entre Wittgenstein e 
os membros do Círculo de Viena, David Stern observa que, antes de Schlick travar 
conhecimento com o autor do Tractatus, o seu grupo de discussão havia retido duas ideias 
fundamentais da obra: uma concepção da natureza da linguagem, à luz da qual ela possui 
uma estrutura analisável, e uma explicação das verdades lógicas que prescinde da solução 
kantiana, na medida em que considera que tais verdades nada dizem sobre o mundo. Cf. 
David Stern, “Wittgenstein, the Vienna Circle and Physicalism. A Reassessment”, in Alan 
Richardson and Thomas Uebel (eds.), The Cambridge Companion to Logical Empiricism, 
Cambridge: Cambridge UP, 2007, pp. 311-312.   
41 Rudolf Carnap. “Intellectual Autobiography”, in Paul Arthur Schilpp (ed.). op. cit., p. 24. 
42 Moritz Schlick, “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking” (From M. 
Schlick, Gesammelte Aufsätze 1926-1936. Wien 1938, pp. 151-249; revised), Philosophical 
Papers. Vol II, ed. cit., pp. 285-369.  
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iii. O sentido de uma proposição é o método da sua verificação.    

 

Partindo da ideia de que não existe conhecimento inexprimível, e 

assumindo que conhecemos dos objectos apenas as suas propriedades 

externas e relações, que configuram a estrutura de um facto, Schlick procura 

explicar que ‘as causas da miséria da metafísica’ se prendem com o facto de 

as proposições metafísicas não terem valor cognitivo. Aquilo que caracteriza 

a filosofia dos metafísicos, defende, é a ideia de que o conhecimento consiste 

na expressão de uma intuição, ou seja, a ideia de que o acto cognitivo 

consiste no estabelecimento de uma relação íntima, ou de ‘familiaridade’, 

entre um sujeito cognoscente e o objecto que é conhecido. Por esta razão, 

Schlick afirma que a concepção epistemológica comum à metafísica de todos 

os tempos deriva da ‘concepção mística da intuição’43. Sistemas como os de 

Bergson ou Schopenhauer assumem que os dados imediatos da consciência, 

permitindo o acesso à ‘natureza das coisas’, constituem o objecto de um 

conhecimento superior. O ponto, para Schlick, é que, numa intuição (e.g. 

quando vemos um objecto azul), só temos uma das partes envolvidas na 

cognição – o objecto –, estando ausente a forma como ele é conhecido, e, por 

isso, não há constituição de conhecimento. O que nos é dado por meio de 

uma intuição constitui aquilo a que Schlick chama ‘conteúdo’. Por ‘conteúdo’, 

entende-se um conjunto de impressões subjectivas que não podem ser 

comunicadas.  

                                                 
43 Id. “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking”, Philosophical Papers. 
Vol. II, ed. cit., p. 324.  
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O conteúdo de uma intuição não pode ser comunicado porque não 

envolve traços formais: as propriedades externas e as relações dos objectos 

ou a ‘estrutura pura’44 dos factos. Note-se que, relativamente ao problema 

central de qualquer teoria do conhecimento – o problema das justificações 

sobre o que é verdadeiro –, Schlick defende que a interpretação moderna da 

noção de forma em termos de pura lógica é a maior conquista da 

epistemologia moderna, porque só a estrutura assegura o acordo: 

Os diferentes indivíduos comunicam uns aos outros as formas 
estruturais, as configurações, e todos podem estar de acordo sobre 
estas; mas cada um deve encontrar por si mesmo a sua 
aplicabilidade ao mundo, cada um precisa de consultar a sua 
própria experiência, atribuindo portanto a cada símbolo um 
significado único e preenchendo as estruturas com conteúdo, como 
uma criança faz desenhos coloridos tendo apenas os contornos. E 
sobre este conteúdo inefável não podem concordar nem discordar45    

 
 

O ‘acto da interpretação’46 que assegura a comunicação consiste em 

identificar estruturas, preenchendo-as com a matéria ‘inefável’ da nossa 

experiência. Segundo Schlick, o erro metafísico consiste justamente em 

pretender comunicar o conteúdo, que é algo subjectivo, não ‘estruturado’ por 

natureza. 

Para responder ao problema da validade do conhecimento, i.e., à 

questão de saber que razões permitem dizer que as nossas proposições são 

verdadeiras, Schlick começa por rejeitar uma teoria coerentista (i.e., a tese 

de que a verdade de uma proposição consiste na sua coerência com um certo 

                                                 
44 Ibid., p. 330. 
45 Ibid., p. 334.  
46 Ibid., p. 296: «Aquilo a que se chama ‘compreender o verdadeiro sentido’ é um acto de 
interpretação que pode ser descrito como o preenchimento de uma estrutura vazia.».  
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conjunto de proposições), defendendo que os termos de uma proposição têm 

de ser substituídos pelas suas definições até atingirmos o limite da 

linguagem, sob pena de prolongarmos a justificação até ao infinito. Com 

efeito, no artigo “The Foundation of Knowledge”, Schlick ataca também a 

concepção coerentista da verdade, que considera implícita nas teses de 

Carnap e Neurath, indo ao ponto de afirmar que uma concepção que admita 

como único critério a coerência impossibilita o estabelecimento de uma 

distinção entre contos de fadas, por um lado, e relatos históricos ou 

afirmações de um manual de química, por outro47.  

Voltando ao texto “Form and Content”, Schlick, antes de explicar 

como pode o método da verificação resolver o problema da validade do 

conhecimento, irá considerar algumas respostas tradicionais ao problema. 

Sobre os juízos sintéticos a priori, nega a dependência de factos 

relativamente a proposições (para Schlick, toda a doutrina de Kant pretende 

provar esta ideia) por considerar contraditório falar na possibilidade de 

conhecer factos dos quais não tivemos a experiência; e sobre a concepção 

agnóstica da verdade, segundo a qual precisamos de conceber um outro 

mundo para compreender o mundo empírico, objecta que o agnóstico não 

sabe dizer para que coisas apontam os factos empíricos. Se um fenómeno 

aponta para uma ‘coisa-em-si’, isso só é possível porque existe uma 

correspondência entre os dois domínios, o que, segundo Schlick, mostra a 

                                                 
47 No artigo “The Foundation of Knowledge” (“Über das Fundament der Erkenntnis”¸ 
Erkenntnis, vol. IV, 1934, in Ayer (ed.), op. cit., pp. 209-227), Schlick ataca as teses 
coerentistas de Carnap e Neurath a respeito da noção de evidência empírica e da natureza 
das frases protocolares. Os pontos da discórdia são explicados por Donald Davidson em 
“Conteúdo Empírico”, in António Zilhão (coord.). op. cit., pp. 97-112.  
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irrelevância e justifica o colapso da distinção realidade/aparência. Com 

efeito, o que Schlick está a tentar provar é que as inferências a partir dos 

dados da experiência não implicam a extrapolação para um domínio não 

empírico. Por esta razão, não precisamos da noção de ‘entidade metafísica’ 

para explicar, por exemplo, a existência de átomos48.  

Para justificar a importância do princípio da verificabilidade na 

determinação da ‘verdade material’, Schlick apresenta uma definição do que 

é falar, retomando uma ideia que já aparece no manifesto do Círculo de 

Viena: a ideia de que certas pessoas, e.g. metafísicos e místicos, formam 

frases mas não dizem nada, apenas exprimem49. Schlick defende que falar 

pressupõe saber o que seria preciso fazer para testar a verdade daquilo que 

dizemos. Quando tal não é possível, não estamos a dizer coisas, mas apenas 

a produzir ‘barulhos sem sentido’.   

Sempre que fazemos alguma asserção devemos, pelo menos em 
princípio, poder dizer como é que a verdade da nossa asserção pode 
ser testada; senão, não sabemos de que é que estamos a falar; as 
nossas palavras não formam uma verdadeira proposição, são 
apenas barulhos sem sentido50. 

 

                                                 
48 Moritz Schlick, “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking”, 
Philosophical Papers. Vol II, ed. cit., p. 360. O mesmo argumento é utilizado por Carnap em 
“The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language.” (in Ayer (ed.), op. 
cit., p 73). Carnap coloca a tese de forma clara: o conhecimento só pode aumentar 
quantitativamente; não podemos dizer que adquirimos um novo conhecimento querendo 
com isto significar que se trata de um conhecimento de outro tipo.    
49 Hans Hahn, Otto Neurath e Rudolf Carnap. Concepção Científica do Mundo: O Círculo de 
Viena, in António Zilhão (coord.), op. cit., p. 32: «Se um místico afirma ter vivências que 
estão acima ou para além de qualquer conceito, isso não pode ser-lhe posto em causa. Mas 
ele não pode falar acerca disso; é que falar significa encerrar em conceitos, reduzir a 
constituintes factuais cientificamente encadeáveis».  
50 Ibid., p. 361.  
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Se podemos indicar uma forma de testar a verdade, descrevendo as 

circunstâncias em que aquilo que dizemos é verdadeiro ou falso, isso 

significa que as nossas frases são proposições com sentido. Na verdade, a 

descrição das circunstâncias, ou verificação, consiste, segundo a explicação 

de Schlick, no procedimento que, conduzindo aos limites do verbal, permite 

distinguir entre proposições e ‘frases que têm a aparência de proposições’. O 

limite do verbal diz respeito ao ponto em que se conclui a correspondência 

entre uma proposição e uma ‘certa estrutura da nossa experiência’. Isto 

implica uma série de ‘asserções verificáveis’ que permitam definir o uso dos 

símbolos numa proposição a partir da observação de uma ligação entre as 

palavras e o mundo. Como observa Schlick na primeira conferência,  

É impossível entender uma descrição se não for anteriormente 
estabelecido algum tipo de conexão entre as palavras e o mundo. E 
isto só pode ser feito através de certos actos, como por exemplo 
gestos, por meio dos quais as nossas palavras e expressões se 
relacionam com certas experiências51.  

 

A este respeito, é importante notar como Schlick procura demarcar-se 

da epistemologia kantiana. Com efeito, partindo da tese da validade a priori, 

Schlick (e, segundo Schlick, Wittgenstein no Tractatus) corrige-a com uma 

tese – os princípios lógicos são tautológicos – e com uma evidência: «O 

                                                 
51 Ibid., p. 310. Noutro lugar, Schlick defende também que a atribuição final de significado 
requer certos actos ou acções, e que nisso consiste a actividade filosófica. Cf. “The Turning 
Point in Philosophy” (“Die Wende Der Philosophie”¸ Erkenntnis, vol. I, 1930/1931), in Ayer 
(ed.), op. cit., p. 57.    
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objecto é anterior a tudo o que possamos dizer sobre ele – como poderia ser 

de outro modo?»52.  

Em suma, a tese da verificabilidade do sentido permite a Schlick 

completar a caracterização do discurso dos metafísicos e considerá-lo um 

conjunto de ‘proposições aparentes’, um mero conjunto de palavras. Uma vez 

que o metafísico não sabe do que está a falar, a verdade ou a falsidade das 

suas asserções deixam o mundo ‘inalterável’. E a impossibilidade de indicar 

as circunstâncias para verificar uma proposição também se aplica às 

‘interrogações metafísicas’. Podemos ser tentados a responder a uma 

pergunta metafísica (e.g. a pergunta sobre a existência das outras mentes) 

«porque aparentemente tem a forma gramatical de uma interrogação»53 

mas, não sabendo o que fazer para responder, temos de concluir tratar-se de 

um problema sem-sentido. Não é um verdadeiro problema.  

O argumento que Schlick desenvolve em “Form and Content. An 

introdution to Philosophical Thinking” tem, no entanto, um problema: 

Schlick precisa de conciliar a tese de que a expressão do pensamento é 

assegurada pela estrutura pura, não sendo possível introduzir conteúdo nas 

nossas proposições, com a ideia de que uma ciência como a física ‘lida com a 

realidade’. Na verdade, a solução indicada não contempla diferenças 

relativamente às suas ideias sobre a natureza do conhecimento e da 

comunicação54. Schlick supõe, portanto, que o físico preenche a estrutura 

                                                 
52 Id. “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking”, Philosophical Papers. 
Vol II, ed. cit., p. 343. 
53 Ibid.   
54 Por esta razão, Schlick não trata como domínios isolados o método científico e o 
procedimento do senso comum. Cf. Ibid., pp. 366-367.  
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hipotético-dedutiva fornecida pela lógica com o resultado da sua observação 

(experiência), não sendo possível determinar se este conteúdo é igual para 

todos os observadores. Para Michael Friedman, o facto de Schlick se 

confrontar com este problema, e ser forçado a descrever a actividade 

científica com base num domínio inefável, releva de uma má interpretação 

do Tractatus de Wittgenstein55, desde logo porque as teses tractarianas 

negam a distinção entre meta-linguagem e linguagem-objecto e a existência 

de símbolos que admitam ‘interpretação’, uma vez que esta é fixada na 

forma lógica. Do mesmo modo, defende Friedman, a distinção entre ciência 

natural (proposições sintéticas) e matemática pura (proposições analíticas) 

releva, segundo o argumento do Tractatus, do facto de a lógica dizer respeito 

à própria estrutura da linguagem56.  

No mesmo sentido, se tivermos em conta a chamada leitura 

revisionista57 de autores como Cora Diamond e James Conant, é possível 

considerar que a resposta dada no Tractatus para a questão “O que é a 

metafísica?” apresenta diferenças importantes relativamente à definição 

formulada nos textos de Schlick. Segundo a interpretação de Diamond, o 

                                                 
55 Como observa Michael Friedman (op. cit., p. 31, n. 15), o problema da intersubjectividade 
constitui também a fragilidade do método filosófico que Carnap expõe em Aufbau. Este 
ponto será discutido mais adiante.       
56 Com efeito, é repetida no texto de Schlick a ideia de que a lógica é ‘aplicável’ às 
proposições sobre a realidade: «A aplicação da lógica à realidade consiste na sua aplicação a 
proposições sobre a realidade» (Moritz Schlick. “Form and Content: An Introduction to 
Philosophical Thinking”, Philosophical Papers. Vol II, ed. cit., p. 345)    
57 Por ‘leitura revisionista’, referimo-nos aos trabalhos de Cora Diamond (sobretudo o 
conjunto de ensaios de The Realistic Spirit. Wittgenstein, Philosophy, and the Mind, de 
1996) e de James Conant (Cora Diamond & James Conant. “On Reading the Tractatus 
Resolutely: Reply to Meredith Williams and Peter Sullivan.” In Max Kölbel & Bernhard 
Weiss (eds.). Wittgenstein's lasting significance. London: Routledge, 2004. [Disponível em 
arquivo electrónico:  
http://philosophy.uchicago.edu/faculty/files/conant/03ConantDiamond.pdf]).           



42 

 

 
 

Tractatus parte da tese de que os pensamentos são proposições e dá 

continuação ao ponto fregeano segundo o qual há características ou traços do 

nosso pensamento que correspondem à ‘natureza das coisas’, mas não podem 

ser ditos, i.e., apresentados proposicionalmente58. Diamond refere a objecção 

de Frege à ideia de que podemos falar de certas noções lógicas, e.g., dizer de 

um conceito que ele é ‘um conceito’; tal resultaria numa falta de clareza 

porque o predicado ‘conceito’ não pode ser usado como um predicado de 

primeira ordem, um predicado aplicável a indivíduos59. Segundo Diamond, é 

possível, interpretando o Tractatus como um prolongamento da objecção de 

Frege, considerar que ‘deitar fora a escada’ significa abandonar a ilusão que 

consiste em pensar que é possível falar sobre lógica – i.e., falar sobre uma 

coisa abstraindo daquilo que usamos para dizer qualquer coisa –, e 

considerar, também, de acordo com a mesma interpretação, que a violação 

de regras de sintaxe lógica ocorre porque pretendemos pôr em palavras algo 

que sustenta a nossa inteligibilidade do mundo. Diamond apresenta, assim, 

uma leitura segundo a qual a falta de clareza em filosofia corresponde, no 

Tractatus, a uma ilusão de perspectiva, que nasce da vontade de teorizar60. 

                                                 
58 Cora Diamond. “Throwing away the Ladder: How to Read the Tractatus”. The Realistic 
Spirit. Wittgenstein, Philosophy, and the Mind, ed. cit., p. 4. 
59 Ibid, pp. 183-184.  
60 Cf. Ibid, p. 193. A respeito da ideia de ilusão, Diamond acrescenta que, segundo 
Wittgenstein, o tratamento das leis da lógica em Frege e Russell sofre do mesmo erro: da 
ideia de que podemos falar de algo abstraindo esse “algo” da estrutura lógica que é inerente 
a tudo o que possamos dizer. Claro está, a interpretação de Diamond sugere que as ideias 
do Tractatus sobre aquilo que a filosofia não deve ser – sistemas de teorias, ilusões de 
perspectiva – serão continuadas nas Investigações Filosóficas. Na sua autobiografia 
intelectual, Carnap salientou a rejeição, pelo Círculo de Viena, da distinção tractariana 
entre mostrar e dizer. Segundo Carnap, os membros do Círculo haviam concluído que era 
possível falar sobre a linguagem e a sua estrutura (“Intellectual Autobiography”. in Paul 
Arthur Schilpp (ed.). op. cit., p. 53). Carnap enumera outros pontos que separavam 
Wittgenstein dos membros do Círculo, salientando a questão da centralidade do 
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É esta ilusão leva o filósofo a pensar que o sentido releva da correspondência 

com determinados postulados tomados como independentes do pensamento e 

da linguagem.    

A interpretação de Diamond sugere, em suma, que a definição 

tractariana do que é a metafísica tem por base certos postulados kantianos 

sobre a natureza da lógica. Assim, o que Wittgenstein associa ao ‘metafísico’ 

ou ‘místico’ – às proposições que é preciso transcender para «ver o mundo a 

direito» – é a tendência para considerar a ausência de arbitrariedade como 

uma função da conformidade com algo exterior ao entendimento. Neste 

sentido, também James Conant defende que a tentação filosófica que subjaz 

a todos os problemas considerados no Tractatus consiste em conceber um 

ponto em que podemos olhar para a linguagem como um todo61.    

É possível regressar agora ao ponto de Friedman sobre a leitura do 

Tractatus que está na base de um texto como “Form and Content”, 

acrescentando que as dificuldades do argumento de Schlick relevam da 

tentativa de conciliar teses tractarianas sobre a natureza da representação 

com algumas ideias que Wittgenstein enunciou nas conversas registadas por 

                                                                                                                                               
pensamento científico e a ideia de que a religião pertencia a uma fase infantil da 
humanidade, defendidas pelos positivistas lógicos. Referindo-se especificamente a Otto 
Neurath, Carnap observa que ele teve desde o início uma atitude crítica relativamente à 
‘atitude mística de Wittgenstein’ e à sua ‘filosofia do inefável’. (Ibid, pp. 24-28).           
61 Cf. James Conant. “Throwing Away the Top of the Ladder”, in The Yale University (vol. 
79, n.º 3, 1990), e “The method of the Tractatus”, in Erich Reck. From Frege to 
Wittgenstein. Perspectives on Early Analytic Philosophy. Oxford University Press, 2002, 
pp. 374-462. Este segundo artigo está disponível em arquivo electrónico: 
http://philosophy.uchicago.edu/faculty/files/conant/Method+of+Tractatus+Published+versio
n+Part1.pdf.           
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Waissman e que começavam a problematizar a identidade entre sentido, 

verificação e o ‘imediatamente dado’62.  

De facto, Schlick postula que, para compreender como são 

comunicadas ‘novas descrições de coisas ou processos’63, temos de pensar em 

conteúdos estruturados. A estrutura funciona como um mecanismo cuja 

função é ordenar aqueles conteúdos de modo a possibilitar um acordo a 

respeito daquilo que experienciamos. Isto significa que existe uma diferença 

entre aquilo que as coisas são – o ‘material’, que adquirimos através dos 

órgãos dos sentidos64 – e o modo como podemos falar sobre elas. Esta é uma 

ideia central do argumento de Schlick; a outra é a possibilidade de garantir 

que, quando produzimos certas frases, estamos realmente a falar das coisas.  

É porque as coisas são independentes do modo como podemos falar 

sobre elas que existe a possibilidade de produzir frases com aspecto de 

proposições, i.e., a possibilidade de não se estar a falar sobre nada e produzir 

séries de palavras sem valor cognitivo. Sabemos que não estamos a produzir 

meros barulhos quando, é a tese de Schlick, as nossas proposições têm uma 

                                                 
62 Cf. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle. Conversations 
Recorded by Friedrich Waismann, ed. cit., pp. 33, 47, 53 e 79. Com efeito, nas conversas 
registadas no final de 1929 Wittgenstein relaciona a determinação do sentido de uma 
proposição com o método que permite a sua verificação, ao mesmo tempo que chama a 
atenção para o facto de, em certos casos, não sabermos explicar o que seria diferente no 
mundo caso a proposição X fosse verdadeira ou falsa, justamente porque temos dúvidas 
acerca do ‘método correcto’. Já no volume organizado por Gordon Baker, as notas ditadas a 
Schlick (“Dictation for Schlick”) revelam uma intenção que se prende com a necessidade de 
‘iluminar a inanalisável totalidade da nossa linguagem’ (Ludwig Wittgenstein & F. 
Waismann. The Voices of Wittgenstein. The Vienna Circle: Ludwig Wittgenstein and 
Friedrich Waismann. Gordon Baker (ed.). trans. Gordon Baker, Michael Mackert, John 
Connolly and Vasilis Politis. Routledge, 2003, p. 67).         
63 Moritz Schlick, “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking”, 
Philosophical Papers. Vol. II, ed. cit., p. 315.  
64 Ibid, p. 296: «A pessoa que vê irá preencher com o material fornecido pela sua experiência 
visual, i.e., com o material que adquiriu pelo uso dos seus olhos, enquanto a pessoa cega irá 
preencher com outro ‘conteúdo’, i.e., algum material que é adquirido por algum outro órgão 
dos sentidos, como o ouvido, ou algum dos órgãos sensitivos localizados na pele.».    
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estrutura comunicável, que pode ser preenchida com o conteúdo da 

experiência. Contudo, esta tese, além de supor, como observou Friedman, 

uma diferença entre metalinguagem e linguagem-objecto, incorre no erro de 

argumentação atribuído aos filósofos que não se contentam com factos 

empíricos e que supõem uma diferença entre coisas e coisas-em-si, ou seja, o 

erro que imagina uma ontologia e cria novas entidades, em vez de justificar 

o colapso de certas distinções. Com efeito, quando descreve uma observação 

com telescópio, Schlick considera que o acto de ver as cores ‘azul’ e ‘preto’ é 

anterior à formulação do facto observado num enunciado proposicional. No 

momento em que enunciamos, defende, é constituído um facto e isso 

significa que perdemos o conteúdo (inefável) de ‘azul’ e ‘preto’. Ficamos, 

então, com uma estrutura que irá ‘despertar na mente’65 de outro cientista 

um conteúdo com estrutura idêntica. Mas, se só a estrutura é comunicada, 

podendo, por si só, suscitar ‘reacções na mente’ de outras pessoas, perde 

sentido a distinção entre conteúdo e estrutura, perde sentido, justamente, 

porque não faz diferença ao nível do que Schlick entende por ‘comunicação’. 

Por outro lado, se o que sustenta a ligação à realidade é anterior à 

enunciação, postular um momento inefável de contacto com as coisas coloca 

Schlick na posição do agnóstico que aponta para algo sem saber dizer o que 

esse algo é – sem poder falar sobre isso. Na verdade, a afirmação de que só 

há observação porque existem ‘qualidades espaciais intuitivas’ corrobora a 

premissa de que existem elementos básicos do conhecimento. Estes 

                                                 
65 Ibid., p. 333.  
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elementos são ‘o que está lá’, antes de qualquer interpretação. Trata-se de 

uma ideia que, como observou Nelson Goodman:  

permanece incontestada desde que permaneçamos dominados pela 
tradição de que existe uma profunda dicotomia entre o dado e a 
sua interpretação – desde que vejamos aquele que conhece como 
uma máquina alimentada por bocados de experiência, os quais 
tritura e reúne de diversos modos66.      
 

Em suma, Schlick assume que, para escapar ao idealismo – o ‘sistema 

metafísico com mais apoiantes’, como lhe chama –, precisa de imaginar laços 

da ‘experiência’67 que prendam os sentidos às coisas, a um material «prévio a 

tudo», do qual não é possível falar. Este material inefável funciona como um 

fundamento de inteligibilidade, algo que Schlick concebe de modo a 

assegurar que, num certo sentido (literal), todos vemos o mesmo – ou que, 

como sublinha em “Form and Content”, ‘habitamos todos o mesmo mundo’68. 

A eliminação da metafísica por meio da clarificação das ideias depende 

portanto, segundo Schlick, de um processo que supõe a aproximação a ‘um 

modo normal de usar os olhos’69, ou outros sentidos. O ponto – o problema de 

                                                 
66 Nelson Goodman. “The significance of Der Logische Aufbau der Welt”, in Paul Arthur 
Schilpp (ed.), op. cit., p. 574.  Note-se que o argumento que Goodman apresenta em seguida 
– i.e., um argumento contra a possibilidade de separar ‘descrição’ e ‘interpretação’ – é 
idêntico ao de Wittgenstein a propósito da ideia de ‘ver-que’ e ‘ver-como’ e da relação entre 
interpretar e ver (Investigações Filosóficas, ed. cit., II Parte, xi, 6, pp. 536-540).  
67 Existe no texto de Schlick uma confusão entre ‘o que experiencia’ e ‘o que é 
experienciado’, como observa Davidson (Davidson, op. cit., p. 102; cf. supra nota 47) – não 
podemos perceber claramente se por ‘material’ Schlick entende o produto da experiência do 
sujeito ou as propriedades do objecto, isto é, ‘uma das partes’ envolvidas na relação 
cognitiva. As dificuldades de Schlick derivam, no fundo, como observou Carnap, da ausência 
de unanimidade, no âmbito da teoria do conhecimento, a respeito do que ‘daquilo que é 
dado’ (cf. Carnap, “The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language.”, 
in Ayer (ed.), op. cit., p. 63).     
68 Moritz Schlick, “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking”, 
Philosophical Papers. Vol. II, ed. cit., p. 334. 
69 Ibid. p. 296.   
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Schlick – é que esta aproximação pressupõe uma descrição sobre o que é “ver 

de um modo normal”, i.e., pressupõe uma teoria.  

Ao clássico “Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der 

Sprache”, publicado em 1932, pode aplicar-se, com pertinência, a explicação 

de A. J. Ayer do principal argumento lógico-positivista para a eliminação da 

metafísica: esse argumento consiste em fazer depender a impossibilidade da 

metafísica daquilo que pode ser dito70. Sobre as reacções ao artigo de Rudolf 

Carnap, escreveu Philipp Frank:  

As pessoas que sempre tiveram uma aversão pela metafísica 
sentiram quase um conforto milagroso por verem a sua aversão ser 
justificada pela lógica. Por outro lado, as pessoas para quem a 
metafísica era tida como o ponto mais elevado da realização 
intelectual humana encararam o artigo de Carnap como um 
ataque flagrante aos ‘valores espirituais’ na perspectiva de uma 
lógica pedante. O positivismo lógico ganhou a reputação de ser um 
cepticismo cínico e, simultaneamente, um dogmatismo 
intolerante.71  

 

O artigo de Carnap tem início com a sugestão de que, desde os 

cépticos gregos até ao século XIX, os ataques à metafísica partiram de um 

pressuposto errado, segundo o qual os metafísicos estavam a ‘dizer coisas’72. 

Trata-se de um pressuposto errado porque a lógica moderna veio mostrar 

que as proposições metafísicas, onde Carnap inclui as proposições da 

filosofia do valor e da teoria normativa, não têm sentido, embora pareçam 
                                                 
70 Cf. Ayer (ed.), op. cit., p. 10, introdução.   
71 Philipp Frank, “The Pragmatic Components in Carnap’s ‘Elimination of Metaphysics’”, in 
Paul Arthur Schilpp, op. cit., p. 159.       
72 Esta sugestão é retomada mais adiante, na secção V do artigo, quando Carnap sublinha 
que os antigos antimetafísicos, ao acusarem os metafísicos de superstição, estavam, 
erradamente, a supor que a metafísica é um conjunto de proposições que podem ser 
verdadeiras ou falsas. (cf. Rudolp Carnap. “The Elimination of Metaphysics through Logical 
Analysis of Language.”, in Ayer (ed.). op. cit., p. 72).    
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proposições ‘a um primeiro olhar’. Segundo Carnap, a análise lógica é o 

instrumento que permite identificar esta ilusão, mostrando a ausência de 

sentido.  

Para explicar como é possível, através da análise lógica, distinguir 

entre proposições e proposições aparentes, Carnap começa por definir o que 

é a linguagem: a linguagem, esclarece, consiste num vocabulário e numa 

sintaxe, inclui palavras e regras para a formação de frases. Assim, as 

proposições sem sentido ou pseudoproposições ocorrem devido a dois tipos de 

erros: ou contêm uma palavra que não tem significado ou as palavras têm 

significado mas estão dispostas de um modo que viola a ‘sintaxe lógica’. 

Sobre o primeiro tipo de erros, Carnap coloca uma pergunta: ‘como perde 

uma palavra o seu significado?’. A pergunta justifica-se porque as palavras 

são introduzidas com a finalidade de ‘exprimir’ alguma coisa. É, portanto, 

inquestionável, no raciocínio de Carnap, a ideia de que qualquer palavra, ao 

ser introduzida numa língua, teve um ‘significado definido desde o início do 

seu uso’, designando um conceito. Claro está, este significado pode evoluir e, 

nos casos em que uma palavra perde o antigo significado e não ganha um 

novo, a palavra passa a não significar nada.  

As palavras ganham significado por acordo, considera Carnap. Na 

ciência, existem estipulações explícitas; no caso das línguas naturais, há um 

acordo tácito que estipula normas de uso. A primeira destas normas diz 

respeito à sintaxe da palavra, à posição em que uma palavra pode ocorrer na 

frase mais simples: a frase elementar. Para saber que estamos perante uma 

frase deste tipo, temos de saber responder a uma questão, que Carnap 
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enuncia de quatro modos diferentes: ‘De que frases podemos deduzir esta 

frase, e que frases são dedutíveis a partir dela?’; ‘Em que condições a frase é 

verdadeira, e em que condições é falsa?’; ‘Como é que verificamos a frase?’; 

‘Qual é o sentido da frase?’. Estas perguntas relevam de quatro fraseologias 

distintas, que são, respectivamente, a da metalógica, a da lógica, a da teoria 

do conhecimento e a da fenomenologia.  

De acordo com Carnap, a atribuição de significado a uma palavra está 

associada à possibilidade de ‘redução’: o significado é fixado quando certas 

palavras são reduzidas às palavras que aparecem em ‘frases protocolares’73. 

Reconhecendo que o problema da natureza das frases protocolares ainda não 

foi resolvido, devido à inexistência de um consenso a respeito do que 

                                                 
73 A ‘redução’ é uma noção central em A Estrutura Lógica do Mundo (tit. orig. Der logische 
Aufbau der Welt), obra que é tida por muitos como o ‘exemplo horrível’ (Nelson Goodman. 
“The significance of Der Logische Aufbau der Welt”, in Paul Arthur Schilpp (ed.), op. cit., p. 
545) da aliança entre a epistemologia positivista e o fenomenalismo, e que assinala o 
distanciamento de Carnap em relação ao neokantismo da Escola de Marburgo. Michael 
Friedman sublinha que, no momento em que escreve Der Aufbau, Carnap postula uma 
distinção entre o mundo primário do imediatamente dado e o mundo secundário, ou seja, o 
mundo tridimensional onde os objectos são ordenados segundo uma estrutura que resulta 
de escolha convencional. Segundo a interpretação de Friedman, Carnap procurou 
reconstituir na obra publicada em 1928 o progresso epistemológico de um sujeito cognitivo a 
partir de uma relação primitiva não-lógica, i.e., a partir de ‘momentos totais’ em que a 
experiência ainda não foi processada. O objectivo era perceber como é que o conhecimento 
progride dos dados da experiência (domínio autopsicológico) até ao mundo dos objectos 
externos públicos (domínio físico) e às realidades culturais e intersubjectivas. Porém, este 
projecto não conseguiu distanciar-se da concepção neokantiana do conhecimento empírico – 
concepção segundo a qual o objecto real da cognição empírica é um X nunca completo – 
devido ao facto de não ser possível assegurar ‘tecnicamente’ a passagem do domínio 
subjectivo do autopsicológico para o domínio objectivo do físico. Com efeito, Carnap associa 
cores a pontos de espaço-tempo, mas não consegue mostrar como é que esta associação leva 
a um objecto definido estável. O problema, considera Friedman, é que não é possível 
estabelecer uma relação definida, numa hierarquia de definições estruturais, entre cores e 
pontos espacio-temporais, ou seja, uma relação única entre qualidades sensitivas e 
magnitudes físicas. Cf. Michael Friedman. A Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and 
Heidegger. Illinois: Open Court, 2000, pp. 68-85. Na secção V de “Two Dogmas of 
Empiricism”, W. V. O. Quine sintetiza deste modo as dificuldades de um projecto como o de 
Aufbau: «[…] it provides no indication, not even the sketchiest, of how a statement of the 
form 'Quality q is at x; y; z; t' could ever be translated into Carnap's initial language of 
sense data and logic. The connective 'is at' remains an added undefined connective; the 
canons counsel us in its use but not in its elimination».  O texto clássico de Quine está 
disponível em arquivo electrónico: http://www.ditext.com/quine/quine.html.               
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significa o ‘dado’74, e demarcando-se assim do fundacionalismo de Schlick, 

Carnap afirma que, quaisquer que sejam as características daquelas frases, 

uma sequência de palavras tem sentido se estão fixadas regras para a 

redução. E uma palavra tem significado se as frases em que ocorre são 

redutíveis a frases protocolares.  

Para Carnap, usar uma palavra pressupõe a indicação do critério que 

permita decidir a que coisas essa palavra é aplicada. Retomando um ponto 

que se encontra em alguns artigos de Schlick, em particular na descrição da 

‘concepção agnóstica da verdade’, Carnap dá o exemplo de pessoas que 

desconhecem o critério de aplicação das palavras que usam, apresentando, 

como justificação, o carácter limitado da cognição humana. Para estas 

pessoas, existem, de facto, as coisas para que remetem as suas palavras, 

embora seja impossível perceber racionalmente que coisas são. Não é difícil 

perceber que Carnap procura, deste modo, explicar o tipo de justificação 

dada pelos metafísicos, e indicar, também, a resposta mais sensata nestes 

casos. Defende assim que, perante pessoas incapazes de indicar sinais 

empíricos daquilo que pretendem dizer, devemos afirmar que as suas 

palavras não passam de ‘verborreia’, de ‘palavreado vazio’. A insistência 

dessas pessoas na ideia de que as suas palavras dizem qualquer coisa deve 

levar-nos a concluir, considera Carnap, a existência de um facto psicológico: 

para aquelas pessoas, há determinadas palavras que têm associadas certas 

imagens e emoções.    

                                                 
74 Cf. supra nota 67.  
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Na secção 3 do artigo, Carnap trata das ‘palavras metafísicas’. 

Apresenta como primeiro exemplo a palavra ‘princípio’, que aparece em 

perguntas como ‘Qual o princípio mais elevado da existência?’. Segundo 

Carnap, o metafísico, quando enuncia sequências de palavras como ‘O 

princípio mais elevado da existência é o espírito’, não pode indicar as 

circunstâncias em que esta proposição seria verdadeira e quais as condições 

em que seria falsa. Com efeito, o metafísico não entende que uma sequência 

verbal como ‘X é o princípio de Y’ constitua a conclusão de um processo em 

que se observou que coisas do tipo X são regularmente seguidas de Y. O 

metafísico, explica Carnap, não pretende falar de uma relação 

empiricamente observável: «A expressão ‘derivar de’ não significa uma 

relação de sequência temporal e causal, que é aquilo que a palavra 

normalmente significa»75. Assim, porque não apresenta um critério que 

permita especificar o que significa ‘princípio’ num sentido não empírico, esta 

palavra – ‘palavra metafísica’ – é como uma ‘casca vazia’76. Carnap 

apresenta, também, o exemplo da palavra ‘Deus’ e considera que existem 

três usos desta palavra, associados a épocas históricas distintas: um uso 

mitológico, em que ‘a palavra tem um significado claro’, denotando seres 

físicos ou processos do ‘mundo visível’; um uso metafísico, em que a palavra 

refere algo que está para lá da experiência e não pode, por essa razão, 

aparecer numa frase elementar (‘X é Deus’); e um uso teológico, que resulta 

da mistura dos dois usos anteriores. Carnap conclui, então, que as palavras 

                                                 
75 Rudolp Carnap. “The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of 
Language.”, in Ayer (ed.). op. cit., p. 65.  
76 Ibid, p. 66.    
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metafísicas estão associadas a um tipo particular de ilusão: o metafísico 

pensa que está ‘a dizer alguma coisa’ ao utilizar palavras como ‘Deus’, 

‘Absoluto’ ou ‘Ideia’. Na verdade, apenas associou a estas palavras imagens e 

sentimentos; as suas palavras parecem proposições mas não afirmam nada.  

Relativamente ao segundo tipo de erros, i.e., às sequências verbais em 

que as palavras têm significado mas estão dispostas de um modo que viola 

regras da ‘sintaxe lógica’, Carnap começa, no início da secção 4 do artigo, por 

estabelecer uma distinção importante para o argumento que se segue. 

Trata-se da distinção entre sintaxe gramatical e sintaxe lógica, e tem como 

base o facto de a sintaxe das línguas naturais não evitar a formação de 

combinações de palavras sem sentido. Para explicar este ponto, Carnap 

apresenta dois exemplos: 

1) ‘César é e’; 

2) “César é um número primo”. 

  No primeiro exemplo, a sintaxe gramatical funciona: o erro deve-se à 

não observância da regra que estipula a ocupação da terceira posição por um 

nome ou por um adjectivo. No segundo exemplo, sabemos que não se trata 

de uma proposição com sentido, uma proposição genuína («a genuine 

sentence») por apelo a um conhecimento que não é de ordem gramatical e 

que afirma a impossibilidade de afirmar ou negar o predicado ‘número 

primo’ de uma pessoa:  

Uma vez que (2) parece uma proposição mesmo não sendo uma 
proposição, não afirma nada, […] chamamos a esta sequência de 
palavras uma “pseudoproposição”. O facto de as regras da sintaxe 
gramatical não serem violadas leva-nos facilmente à opinião de 
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que estamos perante uma proposição, embora falsa. […] Este 
exemplo foi escolhido uma vez que a ausência de sentido é 
facilmente detectável.77      

  

Carnap esclarece que uma proposição com a forma de (2) só seria uma 

proposição falsa – e com sentido – se na posição ocupada por ‘César’ 

estivesse um X que fosse divisível por um número diferente de X e de 1, e 

acrescenta que, caso a sintaxe gramatical ‘correspondesse exactamente’ à 

sintaxe lógica, não poderiam ocorrer pseudoproposições. O ponto de Carnap, 

note-se, é o mesmo de Schlick quando afirma que as perguntas metafísicas 

têm apenas a forma gramatical das frases interrogativas. Neste sentido, a 

tarefa que os lógicos têm pela frente – tarefa de ‘grande importância 

filosófica’ – consiste, defende Carnap, na construção de uma sintaxe lógica 

que permita estabelecer as distinções necessárias de modo a evitar 

sequências verbais como (2). Trata-se, portanto, de uma actividade que visa 

a construção de uma linguagem sem metafísica: «Daqui se segue que, se a 

nossa tese de que as proposições da metafísica são pseudoproposições é 

justificada, a metafísica não poderia ser expressa numa linguagem 

logicamente construída»78.  

 Na secção V de “Überwindung der Metaphysik”, Carnap aplica o 

método da análise lógica a algumas passagens do texto Was ist Metaphysik? 

(1929), de Martin Heidegger. Este texto, explica, pertence à escola 

metafísica que «no presente exerce a maior influência na Alemanha»79. 

                                                 
77 Ibid, p. 68.   
78 Ibid, p. 68.  
79 Ibid, p. 69. 
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Fundamentalmente, Carnap procura, dando continuação ao seu argumento 

sobre a diferença entre lógica e gramática, demonstrar que a possibilidade 

de construir um texto como o de Heidegger releva da imperfeição lógica que 

caracteriza a linguagem. Assim, para apresentar os resultados da análise de 

passagens de Was ist Metaphysik?, Carnap elabora um quadro onde é 

possível identificar três tipos de proposições: i. proposições que estão bem 

construídas lógica e sintacticamente; ii. proposições que se parecem 

gramaticalmente com as de (i.) e que, mesmo não observando os requisitos 

de uma linguagem logicamente correcta, têm sentido porque podem ser 

traduzidas para esta linguagem; iii. proposições que exploram as 

deficiências lógicas das proposições de (ii.) e que, porque não podem ser 

traduzidas para uma linguagem correcta, não têm sentido. Carnap volta a 

sublinhar o facto de a ausência de sentido das proposições de (iii.) – o grupo 

em que se encontram as proposições do texto de Heidegger – não ser óbvia 

devido à semelhança com as de (i.) ao nível da forma gramatical.  

Com efeito, a função da notação lógica consiste, sublinha Carnap, em 

mostrar que a analogia entre as proposições de i. e de iii. é aparente. Um 

exemplo é a analogia entre ‘Sabemos o que é a chuva’ (o exemplo de Carnap) 

e ‘Sabemos o que é o Nada’. Sobre esta pseudoproposição do texto de 

Heidegger, Carnap defende que ela decorre do erro que consiste em 

empregar a palavra ‘nada’ como um nome – um erro explicado pelo facto de 

a língua alemã admitir, na construção de frases existenciais negativas, o uso 

da palavra como nome. Aquilo que uma linguagem logicamente construída 

permitiria ver é que se trata de uma certa ‘forma lógica da frase’, e não de 
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um verdadeiro nome. Relativamente a ‘o Nada nadifica’, Carnap explica que 

a ausência de sentido, neste caso, se deve a uma razão diferente: ‘nadificar’ 

não é uma palavra que perdeu o significado «através do seu uso metafórico 

na metafísica»80, mas sim uma palavra nova sem significado. E em ‘O Nada 

existe apenas porque…’, Carnap detecta não só o erro que consiste em 

utilizar a palavra ‘nada’ como nome mas também uma contradição: mesmo 

que fosse possível introduzir o termo ‘nada’ como nome ou descrição de uma 

entidade, a própria existência de tal entidade seria negada pela sua 

definição. As sequências verbais de Was ist Metaphysik? não seriam 

‘absurdas’, ressalva Carnap, se com ‘Nada’ Heidegger pretendesse designar 

uma ‘certa constituição emocional’, e.g. religiosa. Se assim fosse, não seriam 

cometidos erros lógicos. O problema é que, no texto de Heidegger, a palavra 

‘nada’ tem também o ‘sentido usual de partícula lógica’ associada a frases 

existenciais negativas. Por esta razão, e tendo por base uma evidência 

textual – a passagem de Was ist Metaphysik? em que se alude à necessidade 

de abolir o reino da lógica81 –, Carnap sugere que Heidegger, enquanto 

metafísico, pretende simplesmente negar a lógica82.    

Carnap conclui da análise do texto de Heidegger que a metafísica 

entra em conflito com a lógica e com a experiência, ou seja, as coisas que os 

                                                 
80 Ibid., p. 71.  
81 Para Martin Heidegger, tratava-se, com efeito, de questionar a soberania da “lógica”, e a 
ideia de que «o entendimento [é] verdadeiramente senhor e mestre na interrogação sobre o 
nada». (Qu’est-ce que la métaphysique? Traduction de Henri Courbin. Notes et 
commentaires de Marc Froment-Meurice. Paris : Éditions Nathan, 1998 (impression 2007), 
p. 46. Tradução nossa.)       
82 A este respeito, veja-se a observação de Neurath: «As teorias de Einstein são exprimíveis 
(de alguma forma) na linguagem dos Bantu – mas não as de Heidegger, a não ser que os 
abusos linguísticos que a língua alemã se permite sejam introduzidos no Bantu» (Otto 
Neurath. “Protocol Sentences” (Erkenntnis III, 1934), in Ayer (ed.). op. cit., p. 200).      
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metafísicos dizem não podem entrar em ‘relações de deducibilidade com 

proposições empíricas’. E, relativamente ao argumento que pretende 

legitimar a metafísica com base numa concepção dos limites do 

conhecimento humano, Carnap imagina este argumento explicado com base 

numa comparação entre o conhecimento metafísico e uma forma especial de 

visão: «assim como aquele que vê pode comunicar um novo conhecimento ao 

cego, do mesmo modo um ser superior poderá talvez comunicar-nos 

conhecimento metafísico, e.g., se o mundo visível é a manifestação de um 

espírito»83. A este respeito, responde com duas teses. São duas teses sobre a 

natureza do conhecimento: a) aquilo a que chamamos ‘novo conhecimento’ 

resulta da possibilidade de verificar uma informação que nos foi 

comunicada; b) se podemos verificar uma nova informação, isso significa que 

compreendemos aquilo que nos foi comunicado e que esta informação não 

veicula um ‘tipo especial’ de conhecimento. Afirmar (b) equivale a defender 

que só é concebível um aumento do conhecimento em termos quantitativos84. 

Na secção 6 do artigo, onde cita Hegel, Carnap irá considerar dois 

outros tipos de erros lógicos que estão na origem de pseudoproposições: erros 

que derivam da ambiguidade de certos verbos e erros que resultam da 

confusão de tipos de conceitos. Relativamente ao primeiro tipo de erros, 

Carnap sugere que a ambiguidade do verbo ‘ser’, comportando o perigo de 

poder levar a crer que a existência é um predicado85, teve um ‘papel 

                                                 
83 Ibid., p. 72.  
84 Ibid., p. 73: «mas nenhum conhecimento de um tipo essencialmente diferente pode ser 
acrescentado». O ponto de Carnap é idêntico ao de Schlick (cf. supra nota 48).  
85 Ibid., p. 74: «O facto de as nossas línguas exprimirem a existência com um verbo (‘ser’ ou 
‘existir’) não é em si mesmo um erro lógico; é apenas inapropriado, perigoso.».   
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importantíssimo na história da metafísica’. Segundo Carnap, os dois tipos de 

erros ocorrem, com frequência, na linguagem conversacional, onde, no 

entanto, são facilmente ignorados e não levam ao absurdo. A metafísica, pelo 

contrário, prolonga as confusões da linguagem quotidiana e constrói 

sequências verbais que não têm sentido – porque não podem ser reduzidas a 

frases protocolares, e verificadas – nem são verdadeiras (ou falsas) ‘em 

virtude da sua forma’, caso em que pertenceriam às proposições analíticas.   

Em suma, a análise lógica permitiu mostrar, segundo Carnap, que 

não têm legitimidade epistémica: a metafísica especulativa, que procura o 

conhecimento sem a experiência e concebe a pura intuição como método; a 

metafísica que se baseia na possibilidade de realizar inferências especiais a 

partir de dados de observação; a ética ou a estética, uma vez que não é 

possível deduzir de proposições empíricas a objectividade de normas ou 

valores (Carnap invoca o argumento humeano); doutrinas sobre a natureza 

do conhecimento que não podem ser verificadas e que, portanto, não passam 

de ‘proposições aparentes’.   

 Para James Conant, a relação entre a sintaxe lógica e a clarificação 

ou elucidação das confusões dos metafísicos, relação que sustenta o projecto 

de “Überwindung der Metaphysik”, releva de uma interpretação do 

Tractatus que coincide com aquela que é tida como a interpretação mais 

comum da obra de Wittgenstein86. Esta interpretação, segundo Conant, 

                                                 
86 Depois de observar que algumas passagens do Tractatus, como §4.003 («As proposições e 
questões dos filósofos fundamentam-se na sua maior parte no facto de não compreendermos 
a lógica da nossa linguagem»), foram interpretadas como querendo dizer que as proposições 
dos filósofos são sem-sentido porque violam as regras da sintaxe lógica, Conant conclui: 
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assume como especificamente tractarianas teses que relevam de uma ideia 

positivista do que é a ‘clarificação’, ideia alicerçada nos seguintes pontos: 1) 

as confusões da metafísica explicam-se pelo carácter logicamente imperfeito 

das línguas, sendo os metafísicos pessoas que se deixam iludir pela 

gramática; 2) podemos explicar a um metafísico que as suas proposições não 

têm sentido mostrando os erros lógicos e conceptuais dessas proposições, i.e., 

mostrando como tais proposições são ‘material linguístico malformado’.  

Com efeito, o ensaio de Conant sobre o método do Tractatus defende 

que os três conceitos fundamentais do texto de Carnap – não-sentido 

(‘Unsinn’), sintaxe lógica e elucidação – relevam da interpretação do 

pensamento de Wittgenstein pelo Círculo de Viena. Deste modo, o não-

sentido é entendido ou como o resultado da utilização de palavras às quais 

não se pode atribuir uma denotação ou como a combinação dessas palavras 

de ‘um modo ilícito’. Este segundo tipo de não-sentido resulta, portanto, de 

certas liberdades linguísticas que levam a que certos ‘lugares’ na sintaxe de 

uma frase sejam logicamente mal preenchidos. Assim, conclui Conant, a 

análise de certas passagens de Was ist Metaphysik?, elaborada por «um dos 

primeiros e mais lúcidos proponentes da concepção substancial»87 do não-

sentido, está a supor que Heidegger segue as ‘regras lógicas só até certo 

ponto’ – até ao ponto em que transgride a lógica e entra na metafísica. 

Conant parafraseia deste modo o pensamento de Carnap: 

                                                                                                                                               
«This (standard) interpretation of the Tractatus is broadly Carnapian» (Conant, “The 
method of the Tractatus”, ed. cit., p. 406).     
87 Ibid, p. 395. Por concepção substancial do não-sentido, Conant entende aquela que 
distingue entre o mero não-sentido e o não-sentido que resulta de lugares logicamente mal 
preenchidos. 
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Muitas vezes não é evidente para os falantes de uma língua natural 

que as sequências de tipo (ii) são sem-sentido, porque as sequências 

em questão não violam as regras excessivamente permissivas da 

gramática normal. A sua concordância com as regras da gramática 

normal esconde o seu verdadeiro carácter. O objectivo de traduzir 

uma sequência de tipo (ii) para notação lógica é trazer à superfície 

aquilo que a sintaxe da língua natural oculta.88  

 

Segundo Conant, a concepção do não-sentido como aquilo que nasce 

«da tentativa de fazer algo que é logicamente impossível»89, ou como uma 

sequência verbal cujo carácter estranho só a sintaxe lógica permite 

identificar, é incompatível com a negação da ideia de há proposições 

‘construídas de modo não legítimo’ (§ 5.4733)90. A rejeição desta ideia só 

pode ser perfeitamente compreendida se se perceber que, perante as duas 

concepções de não-sentido que assinalam uma tensão no pensamento de 

Frege (a austera, segundo a qual só existe um tipo de não-sentido, e a 

substancial, que distingue entre mero não-sentido e não-sentido substancial, 

                                                 
88 Ibid, p. 407.       
89 Ibid, p. 398.   
90 Embora Conant, como notou P. M. S. Hacker, afaste a consideração de documentos 
históricos, não deixa de tomar como ponto de partida para defender a incompatibilidade 
entre as teses de Carnap e as do Tractatus uma carta de Wittgenstein (P. M. S. Hacker. 
“Wittgenstein, Carnap and the New American Wittgensteinians” (in The Philosophical 
Quarterly, Vol. 53, No. 210, January 2003; disponível em arquivo electrónico: 
http://info.sjc.ox.ac.uk/scr/hacker/docs/Wittgenstein,%20Carnap%20and%20the%20 
New%20American%20Wittgensteinians.pdf.). Nessa carta, de Maio de 1932, Wittgenstein 
diz a Moritz Schlick que Carnap compreendera mal as últimas proposições do Tractatus. De 
facto, na “Autobiografia Intelectual”, Carnap faz referência ao facto de não ter lido todo o 
texto de Wittgenstein (Rudolf Carnap. “Intellectual Autobiography”, in Paul Arthur Schilpp 
(ed.). op. cit., p. 24). Note-se, contudo, que noutra carta enviada a Schlick em Maio de 1932, 
Wittgenstein afirma que a publicação do artigo de Carnap “Die physikalische Sprache als 
Universalsprache der Wissenschaft” (trad. “A linguagem fisicalista como linguagem 
universal da ciência”) poderia levar muitos a concluir que o seu pensamento era um plágio 
de teses carnapianas. Sobre este ponto, veja-se David Stern. “Wittgenstein, the Vienna 
Circle and Physicalism. A Reassessment”, in Alan Richardson and Thomas Uebel (eds), op. 
cit., p. 309 e pp. 318-331.         
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i.e., casos em que não se exprime nenhum pensamento e casos em que há 

‘ingredientes legítimos combinados de um modo ilegítimo’), Wittgenstein – é 

esta a tese de Conant – irá rejeitar a segunda. E isto implica considerar 

erradas não apenas a noção de uma doutrina tractariana da inefabilidade (a 

doutrina de que o não-sentido é o resultado da tentativa de exprimir aquilo 

que resiste à linguagem, possibilitando uma espécie de ‘iluminação 

metafísica’91), como também a concepção presente no texto de Carnap92.  

Dito de outro modo, a tese de Conant é que ler bem o Tractatus, não 

excluindo dessa leitura a consideração da moldura da obra – o prólogo e o 

final –, implica perceber que Wittgenstein pretende, em última análise, 

negar a ideia (metafísica) de que entramos na metafísica. Segundo Conant, o 

não-sentido, em Wittgenstein, não resulta de uma combinação ilícita de 

símbolos, porque é impossível isolar ‘os papéis lógicos desempenhados pelas 

partes de um signo proposicional’, ou seja, a «única forma de uma proposição 

não ter sentido resulta do facto de não simbolizar»93. Da noção de uso com 

sentido (§3.326) Conant inferiu, portanto, duas coisas: (1) que as noções de 

signo (unidade ortográfica) e símbolo (unidade lógica) colapsam; (2) que a 

                                                 
91 Conant defende que esta é a ideia central da leitura standard do Tractatus, ou seja, esta 
leitura resulta da articulação da ideia de transgressão (o ponto em comum com a leitura 
positivista) com a de inefabilidade. Acrescentará também que, à luz dos conceitos 
tractarianos de ‘signo’ e ‘símbolo’, a interpretação do pensamento de Frege que encontramos 
em Michael Dummett está comprometida com a doutrina da inefabilidade: «Mas se a falha 
reside naquilo que é simbolizado pela combinação final, então, parece haver algo que estas 
palavras, assim combinadas, simbolizam – um ‘isso’ que a lógica exclui mas que Dummett 
no entanto pode conceber em pensamento e identificar como envolvendo uma violação da 
lógica» (Conant, “The method of the Tractatus”, ed. cit., p. 400).     
92 No ensaio em que apresentam as razões de uma ‘interpretação resoluta’, argumentando 
contra as interpretações que encontram no Tractatus uma teoria do sentido e a defesa da 
ideia de inefabilidade, Conant e Diamond notam que é com a leitura de Carnap que começa 
a ser atribuída ao texto de Wittgenstein a tese de que existe um tipo particular de não-
sentido (Cora Diamond & James Conant, op. cit., pp. 88-89). 
93 Ibid, p. 404.   
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clarificação consiste, de acordo com o Tractatus, na apresentação de «formas 

alternativas de ver um símbolo no signo reflectindo sobre os seus possíveis 

contextos de uso com sentido»94. A esta luz, a notação lógica tem um ‘papel 

hermenêutico’, permitindo potenciar a perspicuidade interpretativa95. Claro 

está, a consequência mais evidente da leitura proposta por Conant é 

considerar tractariana a tese de que o não-sentido decorre da nossa 

incapacidade de fazer sentido a partir de uma cadeia de signos: «Para 

Wittgenstein, a fonte do atrito deve estar localizada na nossa relação com a 

sequência linguística – e não na própria sequência linguística»96. 

Contra Conant, P. M. S. Hacker97 defende que Carnap – cuja leitura 

do Tractatus, supondo uma teoria objectiva do sentido, é, em seu entender, a 

mais correcta – não postula que entramos na metafísica ‘quando tentamos 

fazer algo logicamente impossível’, nem procura explicar a razão por que as 

regras lógicas proíbem aquilo que proíbem apelando ao sentido de 

expressões isoladas. Os argumentos de Hacker procuram mostrar que a 

violação de regras lógicas, tal como entendida no texto de Carnap, não supõe 

um conceito de sintaxe estabelecido por analogia com o de valência química. 

Isto porque a regra lógica é uma espécie de feixe associado ao uso das 

palavras98, estando este uso dependente de um ‘acordo’ sobre regras, o que 

                                                 
94 Ibid, p. 412.  
95 Ibid, p. 416: «deve tornar-se claro que aquilo que está em causa nas passagens em que 
Wittgenstein alude às diferenças entre a linguagem quotidiana e uma ‘gramática lógica’ 
(§3.325) são diferenças de perspicuidade notacional entre os vários tipos de simbolismo».    
96 Ibid, p. 419. 
97 P. M. S. Hacker. “Wittgenstein, Carnap and the New American Wittgensteinians”, ed. cit. 
98 Wittgenstein parece ter reiterado a importância da noção de ‘regra lógica’ até 1931, pelo 
menos se tivermos em conta os apontamentos de Waismann, em particular os que referem 
uma correlação entre ‘sentido’ e ‘combinação sintáctica’. Cf. Ludwig Wittgenstein. Ludwig 
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torna absurda a ideia de um uso individual que dê origem a proposições com 

valor epistémico.  

Em suma, segundo o argumento de “Überwindung der Metaphysik”, 

identificar uma proposição genuína99 consiste em descobrir, segundo o 

critério da observância de regras lógicas, aquilo que é efectivamente dito, e 

explicar assim as confusões próprias dos metafísicos100. Carnap postula, de 

facto, uma teoria sobre a linguagem que faz depender do sentido intrínseco 

das sequências linguísticas a possibilidade de haver comunicação, de se 

‘dizerem coisas’.  

O que a visão de Janeiro de 1931 significou, para Carnap, foi o 

aparecimento da ideia – que o Logische Syntax der Sprach (trad. Sintaxe 

                                                                                                                                               
Wittgenstein and the Vienna Circle. Conversations Recorded by Friedrich Waismann, ed. 
cit., pp. 49, 78, 67. Hacker destaca algumas passagens em que Wittgenstein exemplifica 
combinações proibidas pela sintaxe (Hacker, “Wittgenstein, Carnap and the New American 
Wittgensteinians”, ed. cit., pp. 12-13) mas omite as de “Dictation for Schlick”. Com efeito, no 
texto incluído no volume organizado por Baker, as palavras de Wittgenstein denotam uma 
mudança no sentido de uma preocupação com a complexidade do fenómeno da linguagem 
(Ludwig Wittgenstein & F. Waismann, op. cit., p. 67: «The concept of mathematics, like that 
of calculation, is a fluid one. And so too is the concept of language»).  
99 Oskari Kuusela, ao comentar um passo de Zettel em que Wittgenstein questiona a sua 
filosofia anterior, considera que o requisito metafísico do Tractatus consistia em postular 
que se ‘tinha captado a essência das proposições’ (‘From Metaphysics and Philosophical 
Theses to Grammar: Wittgenstein’s Turn’, Philosophical Investigations, forthcoming), apud 
Conand & Diamond, op. cit., p. 96. Segundo a leitura do Tractatus proposta por Conant e 
Diamond, é na ideia de uma ‘proposição genuína’ – e na noção de que existe um modo 
absolutamente claro de exprimir pensamentos, um modo passível de análise lógica – que 
reside a premissa metafísica fundamental do texto de Wittgenstein. A tese contida nessa 
premissa sintetiza o ‘espírito metafísico’ que será objecto de crítica nas Investigações 
Filosóficas, ou seja, uma concepção (metafísica) do que a linguagem deve ser: «A metafísica 
do Tractatus […] reside nos requisitos sobre a natureza da linguagem enquanto linguagem, 
na ideia de que a proposição tem uma forma geral, existindo esta forma em todas as 
proposições» (Ibid, p. 32). 
100 Segundo Karl Popper, Carnap foi forçado a mudar de ideias várias vezes para conseguir 
estabelecer uma demarcação inequívoca entre as proposições da ciência e as da metafísica. 
No artigo “The Demarcation between Science and Metaphysics”, Popper procura explicar a 
evolução do pensamento de Carnap e pretende provar que as várias tentativas feitas por 
Carnap para mostrar que a diferença entre a ciência e a metafísica coincide com a diferença 
entre sentido e não-sentido falharam. A razão, segundo Popper, é que o conceito positivista 
de “sentido” ou “significado” é inapropriado para conseguir tal demarcação. (cf. Karl Popper, 
“The Demarcation between Science and Metaphysics”, in Paul Arthur Schilpp, op. cit., 
pp.183-226).     
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Lógica da Linguagem) veio a desenvolver e que em “Überwindung der 

Metaphysik” aparece associada à tarefa essencial da filosofia – segundo a 

qual era possível conceber o trabalho filosófico como a construção da sintaxe 

lógica da linguagem, como a formulação de uma metalinguagem, uma 

espécie de «matriz neutra permanente»101. A partir de então, «os problemas 

filosóficos diziam respeito à linguagem, não ao mundo»102.  

 No final de “Überwindung der Metaphysik”, Carnap defende que 

aquilo que os metafísicos pretendem fazer – exprimir uma atitude – é 

realizado na arte, pelos ‘poetas com talento’.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Rorty, op. cit., p. 309. 
102 Rudolf Carnap. “Intellectual Autobiography”. In Paul Arthur Schilpp (ed.), op. cit., p. 55. 
Michael Friedman nota que esta ideia, supondo que a filosofia não diz coisas sobre o mundo, 
revela também a influência ‘positiva e negativa’ do Tractatus (cf. Friedman. Reconsidering 
Logical Positivism, ed. cit., p. 180). Para Richard Rorty, a ideia de analiticidade em que 
assentava a filosofia científica de Carnap foi seriamente posta em causa pelos argumentos 
de Quine contra a distinção entre o necessário e o contingente (Rorty, op. cit., pp. 156-157) 
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1.3. OS OLHOS DOS POETAS 

O poeta faz com que Lear sofra para despertar a nossa 
simpatia por ele, e as lágrimas chegam aos nossos olhos 
quando vêem Lear. 

Moritz Schlick103     
  

A expressão ‘com o olho de um poeta’ aparece no artigo de Moritz 

Schlick “Vom Sinn des Lebens”104 (trad. “Sobre o sentido da vida”). Nele, 

Schlick, depois de considerar que devemos entender a palavra “jogo” no 

sentido verdadeiro e filosófico, que remete para uma acção que tem o fim em 

si mesma e para o sentimento de alegria intrínseco a uma existência não 

subordinada a fins práticos (Schlick está, bem entendido, a efectuar uma 

síntese das concepções nietzschianas e schillerianas do estético), defende 

que este sentido foi especialmente claro para uma grande mente – Schiller –, 

«que apreendeu a natureza do humano com o olho de um poeta – ou seja, na 

sua verdade profunda»105. Com efeito, no mesmo artigo, Schlick utiliza a 

palavra ‘poeta’ para se referir ao estado de felicidade em que se revive a 

experiência emocional da juventude. Esta experiência significa, no fundo, a 

possibilidade de compreender o sentido da verdadeira existência, ou seja, o 

sentido da existência que não foi subordinada ao ‘fardo dos propósitos’. 

Perceber este sentido requer, segundo Schlick, ‘o ponto de vista metafísico’106 

que os poetas têm e lhes permite ver no mundo mais do que mudança e ciclo, 

avaliando cada coisa existente não apenas pelo fim que ela possa servir. 
                                                 
103 Moritz Schlick, “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking” (From 
M. Schlick, Gesammelte Aufsätze 1926-1936. Wien 1938, pp. 151-249; revised), 
Philosophical Papers. Vol II, ed. cit., p. 337.  
104 Id. “On the Meaning of Life” (‘Vom Sinn des Lebens’, Symposium, 3, 1932, pp. 131. 
Translated by Peter Heath). Philosophical Papers. Vol. II, ed. cit., p. 112-129. 
105 Ibid, p. 115.  
106 Ibid, p. 127.  
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Assim, ao contrário do jardineiro, que vê o sentido da árvore no fruto que 

essa árvore dará, o poeta procura-o «na flor»107. E os que, tarde na vida, 

conseguem reviver a experiência emocional da juventude são levados a 

concordar com o poeta. Para eles, o sentido das coisas releva da beleza 

associada àquilo que ‘tem valor por si mesmo’.  

Os poetas são seres que ‘têm o seu próprio mundo e dizem palavras 

elevadas’, revelando uma capacidade para ‘exprimir os maiores milagres que 

têm lugar na terra’108. Na poesia («no campo da poesia»109), encontramos 

coisas que têm ‘valor e beleza’. Por esta razão, Schlick irá defender que 

alguns sistemas metafísicos, devido à sua beleza, devem ser tomados como 

obras de arte, ou como poesia:   

Podemos compreender o sentido exacto em que é verdadeira a 
opinião muitas vezes repetida de que os filosofemas metafísicos 
são poemas conceptuais: no conjunto da cultura, desempenham, de 
facto, um papel semelhante ao da poesia; servem para enriquecer 
a vida, não o conhecimento. Devem ser avaliados, não como 
verdades, mas como trabalhos de arte. Os sistemas dos metafísicos 
contêm às vezes ciência, outras vezes poesia, mas nunca 
metafísica.110 

 

No entanto, é preciso esclarecer melhor o sentido desta aproximação 

da metafísica à arte e à poesia. Aquilo que Schlick defende, exactamente, é 

que a poesia e a arte, assim como as ciências humanas 

                                                 
107 Ibid.    
108 Id. “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking”, Philosophical 
Papers. Vol. II, ed. cit., p. 337. 
109 Id. “The Future of Philosophy” (1930) (From Proceedings of the Seventh International 
Congress of Philosophy, held at Oxford, 1930. London: 1931, pp. 112-116). Philosophical 
Papers. Vol. II, ed. cit., pp. 174-175.  
110 Id. “Experience, Cognition and Metaphysics”, (“Erleben, Erkennen, Metaphysik”, 
Kantien-Studien 31, 1926, pp. 146-158; translated by Peter Heath), Philosophical Papers. 
Vol. II, ed. cit., p. 111.   



66 

 

 
 

(Geisteswissenschaften), têm em comum com a metafísica uma finalidade: o 

enriquecimento da experiência. Não podem, porém, oferecer aquilo que ‘o 

metafísico de todos os tempos’ se propôs conhecer, e que implica a 

possibilidade de uma ciência do transcendente. Segundo Schlick, ‘exprimir a 

experiência do transcendente’ é contraditório (porque o transcendente é o 

formal, a estrutura hipotético-dedutiva que ordena experiência) e impossível 

(porque o contacto com a natureza intrínseca das coisas não pode ser 

comunicado): «Se o metafísico procurasse apenas experiência, o seu objectivo 

poderia ser realizado através da poesia e da arte, e da própria vida, que 

multiplicam com os seus estímulos a riqueza dos conteúdos da 

consciência»111.   

A relação entre a poesia e a possibilidade de enriquecimento da 

experiência é estabelecida por Schlick com base numa distinção 

epistemológica fundamental, já discutida no ponto 1.2. desta tese: a 

distinção entre “conteúdo” (experiência) e “forma” (conhecimento), Com 

efeito, Schlick considera que, relativamente às ciências humanas, a poesia 

consegue enriquecer a experiência «através de evocações directas»112, sem a 

mediação da cognição, do conhecimento. As ciências humanas, não sendo 

                                                 
111 Ibid, p. 110.   
112 Ibid, p. 103. Sobre a relação entre o conhecimento e o valor da experiência, Schlick 
observa: «[…] a experiência profunda não tem um valor superior porque significa um tipo 
mais elevado de conhecimento – não tem nada que ver com conhecimento; e se o 
conhecimento do mundo não é idêntico à experiência do mundo, isto não é porque o 
conhecimento tenha desempenhado mal a sua função, mas porque, pela sua natureza e 
definição, a cognição tem associada à partida uma finalidade com uma orientação 
completamente diferente da experiência».    
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puramente teóricas, descrevem dados de um ponto de vista humano113 (‘não 

cognitivo’), ou seja, concentram-se naquilo que tem valor ou significado 

cultural. Schlick sugere, na verdade, que as pessoas encontram nas ciências 

humanas um modo de reviver as experiências de outras pessoas114. Este 

aspecto e o facto de ser possível a qualquer pessoa educada ler, por exemplo, 

um livro de história justificam a aproximação à poesia e à filosofia 

especulativa. Nas ciências humanas e nos livros dos poetas e dos filósofos 

especulativos, defende Schlick, os conceitos e as palavras utilizadas são-nos 

familiares, i.e., estão mais próximos da vida115. Dito de outro modo, quando 

lemos poemas ou tentamos compreender as ideias de um filósofo 

especulativo percebemos que as suas ‘combinações bizarras’ resultam de 

analogias por meio das quais se estabelecem aproximações entre elementos 

muito diferentes que nos são, contudo, familiares.    

A familiaridade traduz-se, portanto, no enriquecimento da 

experiência. No caso da poesia, este enriquecimento ocorre porque as coisas 

que os poetas dizem ‘produzem efeitos na alma’. A poesia, como a vida, 

suscita intuições, impressões subjectivas: «A vida e a arte centram-se na 

“fruição” do conteúdo, para elas a expressão não é o fim último, apenas um 

meio, e, deste modo, é apenas valorizada na medida em que produz (não 

                                                 
113 Id. “Philosophy and Natural Science” (“Philosophie und Naturwissenschaft”, lecture, 
Vienna 1929, Erkenntnis 4, 1934, pp. 379-396, translated by Peter Heath), Philosophical 
Papers. Vol. II, ed. cit., p. 150.  
114 Assim, o fim último de uma disciplina como a história é «o enriquecimento da mente 
através do reviver imediato dos grandes pensamentos e emoções do passado» (Ibid., p. 150); 
i.e., a verdade da descrição de um acontecimento histórico constitui um meio para atingir 
este fim.  
115 Ibid, p. 152. 
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comunica) certos conteúdos»116. Com efeito, a distinção entre a arte, a poesia 

e a vida, por um lado, e as ciências exactas, por outro, corresponde à 

distinção entre ‘produzir’ («provocar em nós certas emoções»117) e 

‘comunicar’. 

Daquela distinção depende, em suma, a possibilidade de estabelecer a 

diferença entre um conto de fadas e ‘as coisas que se aprendem em materiais 

de química’118. Schlick parece, porém, oscilar entre duas posições: por um 

lado, parece sugerir que essa diferença releva de propriedades intrínsecas de 

enunciados (o exemplo de “Form and Content” é ‘Está uma folha verde em 

cima da minha secretária’); por outro lado, afirma que ela deve ser explicada 

com base na ocorrência de efeitos na alma, ou seja, defende que tomamos 

como ‘arte’ ou ‘poesia’ coisas que suscitam em nós determinadas reacções. É 

esta segunda posição que prevalece quando, em “Form and Content”, Schlick 

afirma que tanto na ‘ciência exacta’ como nas ciências humanas, e na 

própria vida, construímos conhecimento. A distinção relevante prende-se, 

apenas, com a finalidade com que ‘exprimimos a estrutura ou a ordem’ do 

mundo. Neste sentido, as ciências exactas têm em vista a expressão dessa 

estrutura, abstraindo de ‘finalidades práticas ou estéticas’119.  

Uma vez que não há portas de acesso a outro mundo (falar deste modo 

é falar como o metafísico), o poder da poesia, da arte ou da metafísica não 

consiste na indicação de meios de acesso a um plano superior da existência:  

                                                 
116 Ibid. pp. 339-340. 
117 Ibid, p. 337.  
118 Id. “The Foundation of Knowledge” (“Über das Fundament der Erkenntnis”, Erkenntnis 
IV, 1934), in Ayer (ed.), op. cit., pp. 209-227.  
119 Id. “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking”, Philosophical 
Papers. Vol. II, ed. cit., p. 341. 
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Mas não deve pensar-se que o físico deixa algo fora da sua 
descrição, que existe algo que ele não pode formular, que fica, por 
assim dizer, para o poeta exprimir. Porque mesmo o poeta só pode 
perceber a dor de alguém em termos de comportamento físico, e 
apenas em termos de comportamento físico pode ele torná-la 
objecto de intuição para o leitor. Com efeito, quanto melhor 
psicólogo ele é, melhor mestre será da linguagem poética, e menos 
vezes usará termos psicológicos para descrever a dor. Pelo 
contrário, ele procurará alcançar o seu objectivo de uma forma 
aparentemente indirecta descrevendo como aquele que sofre 
caminha, qual a sua expressão, como segura a cabeça, os 
movimentos pesados da sua mão, ou repetindo as suas palavras 
despedaçadas – ocorrências, em suma, que podem também ser 
descritas pelo físico, embora ele fizesse uso de outros símbolos.120 

  

Esta passagem é elucidativa do raciocínio de Schlick, permitindo, ao 

mesmo tempo, perceber as suas dificuldades. Segundo esse raciocínio, os 

poetas provocam reacções na alma – emoções e sentimentos – porque 

exprimem a estrutura de um conteúdo. Como um psicólogo, o poeta sabe que 

exprimiu as estruturas da alegria ou da tristeza quando percebe, vendo o 

sorriso ou as lágrimas de outros, que ‘outras pessoas sentem aquilo que ele 

pretendeu que sentissem’121. Portanto, está em causa o conjunto das 

propriedades formais do conteúdo; o conteúdo em si não é comunicável. 

Neste sentido, as ideias de Schlick sobre o ‘poder mágico’ da poesia decorrem 

de uma teoria epistemológica que tem por base uma tese sobre 

interpretação, segundo a qual compreendemos enunciados identificando 

neles estruturas (uma forma) que preenchemos com o conteúdo inefável da 

                                                 
120 Id. “On the Relation between Psychological and Physical Concepts” (“De la Relation 
entre les Notions Psychologiques et les Notions Physiques”, Revue de Synthèse 10, 1935, 
pp. 5-29, translated by Wilfrid Sellars). Philosophical Papers. Vol. II, ed. cit., p. 430.           
121 Id. “Form and Content: An Introduction to Philosophical Thinking”, Philosophical 
Papers. Vol. II, ed. cit., p. 337.  
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nossa intuição. No entanto, é possível afirmar que esta tese vacila na 

reflexão sobre o trabalho dos poetas, como se, nesta reflexão, Schlick se 

confrontasse com os limites de razoabilidade do seu modelo de 

conhecimento. Com efeito, é levado a sustentar a ideia de que poetas e 

físicos exprimem o mesmo (a estrutura) recorrendo a símbolos diferentes. O 

problema é que, se a poesia e a física dizem o mesmo, não se compreende 

como pode um tipo específico de símbolos – os da linguagem poética – evocar 

experiências e outro não. Não se compreende sem admitir que o símbolo é 

relevante na expressão da estrutura, ou que existe algo no símbolo que 

converte a ‘comunicação’ em ‘evocação’ (ou, simplesmente, sem admitir que a 

distinção forma/conteúdo não é útil para explicar o que caracteriza o ‘poder 

mágico’ da poesia e o poder consensual das ciências exactas). Schlick 

procura, é certo, eliminar esta dificuldade recorrendo à noção de 

“familiaridade”. No entanto, a introdução desta noção não resolve ao 

problema porque, em última instância, obriga a defender que, no caso de 

familiaridade com os símbolos da física (i.e., para o físico), uma descrição da 

loucura de Lear com tais símbolos provoca, como a descrição de 

Shakespeare, lágrimas, o que implicaria tornar não-significativa a diferença 

entre ‘comunicar’ e ‘evocar’.  

Carnap, por sua vez, irá propor uma caracterização da arte e da 

poesia que releva de outra distinção: a distinção entre atitude e teoria. 

Depois de exemplificada a eliminação da metafísica por meio de uma análise 

lógica, a última secção do clássico “Überwindung der Metaphysik” tem início 

com a consideração de um problema: o problema de saber por que certos 
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livros (livros de metafísica), resultando de palavras justapostas e, nessa 

medida, de conjuntos de proposições sem-sentido, exerceram uma influência 

considerável em muitos leitores. A razão apontada (i.e., servem esses 

conjuntos de proposições sem-sentido para exprimir uma atitude 

relativamente à vida) para esse facto aparentemente ‘estranho’ é retomada 

por Carnap numa passagem importante da sua “Autobiografia Intelectual”: 

Uma vez que o meu panteísmo fora portanto influenciado mais por 
obras poéticas do que filosóficas, tinha um carácter mais ético do que 
teórico; ou seja, era sobretudo uma questão de atitude em relação ao 
mundo e aos outros seres humanos, e não tanto uma questão de 
doutrinas explicitamente formuladas. Mais tarde fiquei ainda mais 
convencido de que o panteísmo, se não fosse entendido como uma 
atitude emocional-ética, não poderia ser cientificamente 
fundamentado, do mesmo modo que os acontecimentos na natureza, 
incluindo os do homem e da sociedade considerados como uma parte 
da natureza, podiam ser explicados pelo método científico, sem a 
necessidade de qualquer ideia de Deus. 
Juntamente com a crença num Deus pessoal, abandonei também a 
crença na imortalidade como a sobrevivência de uma alma 
consciente, pessoal. O factor principal neste desenvolvimento foi a 
forte impressão de continuidade associada à visão científica do 
mundo. O homem desenvolveu-se continuamente a partir de formas 
inferiores de organismos sem mudanças abruptas. Todos os 
processos mentais estão intimamente em relação com o cérebro; 
como podem continuar quando o corpo se desintegra? […] 
Permanecia a questão da explicação do facto histórico de que a 
crença num ou em vários deuses e na imortalidade é muito difundida 
em todas as culturas conhecidas. Isto, contudo, não era um problema 
filosófico mas histórico e psicológico.122    
  

Nesta passagem, Carnap considera, assumindo a influência de 

Goethe123, que o poético diz respeito a uma atitude ou sabedoria de vida, e 

que aquilo que tomamos como ‘atitude’ não é ‘parte da natureza’, 

                                                 
122 Rudolf Carnap. “Intellectual Autobiography”, in Paul Arthur Schilpp (ed.). op. cit., pp. 7-
8.         
123 Ibid, p. 7: «homens como Goethe, cujo trabalho, personalidade e Lebensweisheit 
(sabedoria de vida) eu muito estimo».  
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pertencendo ao campo de investigação da História ou da Psicologia. Note-se 

que, em ““Überwindung der Metaphysik”, este constitui um ponto 

importante do ataque a Heidegger, e em particular a uma noção central de 

“Was ist Metaphysik?”: a noção de angústia. Carnap admite-a como um 

conceito psicológico – um conceito que denota «uma certa constituição 

emocional»124–, ao passo que, na argumentação de Heidegger, ela remete 

para um nível anterior à consideração lógico-racional125. Com efeito, no texto 

de 1932, a distinção entre ‘teoria’ e ‘atitude’ sustenta a caracterização da 

arte, da poesia e da filosofia do valor. Assim, depois de defender a hipótese 

de que a metafísica nasce da poetização do mitológico, ou seja, da poetização 

de aspectos que dizem respeito à relação afectiva entre o homem e o seu 

meio, sendo uma espécie de substituto conceptual da teologia, que, por sua 

vez, sistematizara aquele conhecimento primitivo, Carnap sugere que os 

sistemas metafísicos são maus produtos artísticos. O argumento é o de que 

um artista com talento pode transformar numa obra de arte aquilo que o 

metafísico se propôs realizar; o artista consegue ‘exprimir de uma forma 

especial’ a atitude das pessoas perante a vida, as suas reacções emocionais a 

tudo o que chamamos ‘vida’. Assim, retomando a ideia de que a metafísica 

resulta de um tipo particular de auto-ilusão, conclui:  

[…] a arte é um meio adequado, a metafísica um meio inadequado 
para exprimir essa atitude básica. Obviamente, não existe 
nenhum problema intrínseco no facto de usarmos os meios de 
expressão que quisermos. Mas no caso dos metafísicos […] as suas 

                                                 
124 Id., “The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language.”, in Ayer 
(ed.), op. cit., p. 71. 
125 «A angústia revela o nada», afirma Heidegger (Qu’est-ce que la métaphysique?, ed. cit., 
p. 50).    
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obras têm a forma de um sistema de afirmações que estão 
aparentemente relacionadas como premissas, ou seja, têm a forma 
de uma teoria. Deste modo, gera-se a ilusão de um conteúdo 
teórico, quando, como vimos, esse conteúdo não existe126.   

      

É ao nível da auto-ilusão (‘the metaphysician is deluding himself’)127, 

portanto, que os metafísicos se distinguem dos poetas. Estes, segundo 

Carnap, não sucumbem à auto-ilusão porque sabem que estão num domínio 

onde não se coloca a questão da verdade ou da falsidade, e, por essa razão, 

não apresentam argumentos nem polemizam com outros poetas. Deste 

modo, é possível afirmar que Carnap não partilha totalmente da ideia de 

que o metafísico é um ‘poeta deslocado’ («misplaced poet»), como propõe A. J. 

Ayer128. Defende antes que, nas palavras dos metafísicos, a expressão da 

atitude perante a vida tem a aparência de teoria. No mesmo sentido, já no 

prefácio da primeira edição de Aufbau (1928) estabelecera uma oposição 

entre a nova filosofia – a filosofia convertida em análise lógica – e a ‘atitude 

poética’ dos filósofos do passado, empenhados em alcançar um conhecimento 

total das coisas ‘de um só golpe’129. A aparência de teoria que caracteriza a 

busca deste conhecimento releva, segundo Carnap, de uma falta de talento 

para a expressão: «Os metafísicos são músicos sem talento musical.»130.  

                                                 
126 Ibid, p. 79.  
127 Está implícita no projecto lógico de Carnap a ideia de que os metafísicos são pessoas 
iludidas pela estrutura gramatical da linguagem, pessoas que se deixam enganar pela 
gramática. Segundo a formulação de A. J. Ayer, o metafísico não vê certas coisas porque é 
engado pela gramática (Ayer, Language, Truth and Logic, ed. cit., p. 42).  
128 Ibid, p. 44.  
129 Carnap, citado por Michael Friedman (cf. Friedman. A Parting of the Ways – Carnap, 
Cassirer, and Heidegger, ed. cit, p. 83, nota 114).  
130 Id. “The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language.”. in Ayer 
(ed.), op. cit., p. 80.  
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Noutra passagem de “Überwindung der Metaphysik” (§5), sugere-se 

que certas palavras foram introduzidas nas línguas para uso dos 

metafísicos, acabando por deteriorar logicamente a linguagem131. Esta noção 

de corrupção lógica – que é definida como a consequência de um ‘uso 

metafórico’ – permite a Carnap estabelecer também uma distinção entre as 

pseudoproposições da metafísica e a ficção:  

A diferença entre a nossa tese e a dos antigos antimetafísicos deve 
agora ser clara. Nós não entendemos a metafísica como “mera 
especulação” ou “contos de fadas”. As proposições de um conto de 
fadas não estão em conflito com a lógica, mas apenas com a 
experiência; têm de facto sentido, embora sejam falsas.132    

 

De acordo com esta explicação, é infundada uma aproximação da 

metafísica à ficção. Um livro de contos dos irmãos Grimm, para retomar o 

exemplo de Schlick, distingue-se dos livros de metafísica na medida em que 

é constituído por proposições com sentido, por proposições que podem entrar 

em ‘relações de deducibilidade com proposições empíricas’ – neste caso, 

proposições empíricas falsas, que descrevem estados de coisas inexistentes.  

O argumento de Carnap sobre a distinção entre poesia, metafísica e 

ciência não resulta, como no caso de Schlick, da oposição forma/conteúdo, 

tomada como fundamento de um modelo epistemológico, mas postula que 

um enunciado com certas propriedades carece de valor cognitivo. Como 

defende Popper no artigo “The Demarcation between Science and 

                                                 
131 Ibid, p. 75. 
132 Ibid, p. 72.    
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Metaphysics”133, a filosofia carnapiana da ciência sofreu modificações mas 

manteve a intenção de definir a noção de fundamento ou validade empírica 

com base na ligação a experiências observáveis, assumindo-se que esta 

ligação provava cientificamente a possibilidade de prescindir de 

pseudoproposições ou teses metafísicas134. Como notaram outros críticos do 

projecto positivista135, Carnap foi forçado, pouco depois da publicação do 

famoso ensaio antimetafísico na Erkenntnis, a abdicar da ideia de que a 

sintaxe lógica explica, por si só, a ausência de sentido de certos enunciados.   

Com efeito, em Überwindung der Metaphysik”, a descrição do que não 

tem valor cognitivo contempla postulados sobre o que são marcas do 

‘poético’. Assim, a atitude poética atribuída aos metafísicos caracteriza-se 

pela aspiração a ‘um conhecimento total’, pela tendência para exprimir 

‘emoções e sentimentos’ e pelo uso de metáforas. No entanto, Carnap 

estabelece uma distinção entre metafísica e poesia, transformando os 

metafísicos no verdadeiro alvo do ataque que Platão proferiu contra os 

poetas, ou seja, acusa-os de produzir uma ilusão de conhecimento e do uso 

irresponsável das palavras. Segundo a caracterização de Carnap, a auto-

ilusão é traço distintivo dos metafísicos; os poetas, por seu turno, são seres 

sem aspirações epistémicas, pessoas que não se imaginam na ‘província’ da 
                                                 
133 Cf. supra nota 100.  
134 Segundo Thomas Mormann (“The Structure of Scientific Theories in Logical 
Empiricism”, in Alan Richardson and Thomas Uebel (eds.). The Cambridge Companion to 
Logical Empiricism, ed. cit., pp. 140-141), os vários modelos de teoria empirista propostos 
pelos positivistas lógicos tinham em comum a intenção de assegurar a ligação entre 
conceitos flutuantes (teóricos) e o ‘solo’, i.e., a observação. 
135 S. K. McLeod. Modality and Anti-Metaphysics. Aldershot: Ashgate, 2001, p. 10: 
«Consistente com a sua atitude cada vez mais favorável à semântica, Carnap tornou-se 
insatisfeito com o apelo implausível e puritano à sintaxe lógica como arma contra a 
metafísica. O princípio da verificação tornou-se a arma predominante no arsenal do 
empirista antimetafísico».       
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teoria e que, por essa razão, produzem enunciados sem ‘aparência de teoria’. 

Para salvar os poetas, Carnap recorre, na verdade, a um argumento sobre 

essência e forma, ou seja, ao argumento de que uma teoria tem uma forma 

própria, que os poetas, ao contrário dos metafísicos, não imitam. 

Analogamente, postula um argumento formalista sobre o talento ou a 

habilidade («the form of art, of poetry»136), na medida em que supõe que a 

capacidade expressiva – o talento – dos poetas se traduz numa combinação 

particular de ‘cascas vazias’, «livre de qualquer referência a objectos»137. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Carnap, “The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language.”, in 
Ayer (ed.), op. cit., p. 80. 
137 Ibid..  
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2. A ‘FACULDADE RADICAL DE TODO O CONHECIMENTO’ SEGUNDO MARTIN 

HEIDEGGER138 

Relativamente à resposta de Heidegger ao positivismo lógico, o 

desacordo que opôs o autor de Zein und Zeit – de quem Wittgenstein disse 

que estaria a ir de encontro aos limites da linguagem139 – aos defensores de 

uma filosofia científica releva, essencialmente, de discordâncias sobre a 

interpretação da palavra “metafísica”. Em última instância, trata-se de um 

desacordo sobre o que é a metafísica de facto; e sobre este ponto, é preciso 

notar que o pensamento de Heidegger foi mudando. Sensivelmente a partir 

de 1929, a palavra “metafísica” designa nos seus escritos o desejo de 

conceber o pensamento independentemente da história, e, nesta medida, é 

uma descrição da ‘fatalidade’ do Ocidente que a análise heideggeriana 

pretende superar. Por outro lado, a dimensão polémica que ressalta da 

relação entre textos como “Überwindung der Metaphysik durch logische 

Analyse der Sprache” e Was ist Metaphysik? não invalida a existência de 

algumas afinidades no pensamento que subjaz às duas posições, em 

particular no que diz respeito à intenção de falar a partir de um lugar que 

está como que fora da história da filosofia e à ideia de uma ciência unificada, 

que Heidegger aceitava nos textos de 1929 (Was ist Metaphysik? e Kant und 

das Problem der Metaphysik), mas segundo outro “fundamento”.  

 

 

                                                 
138 Salvo outra indicação, as traduções para o português são da nossa autoria. 
139 Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle, ed. cit., p. 68. 
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2.1. HEIDEGGER NO TEMPO DAS CIÊNCIAS “OBJECTIVAS” 

Interroguemos em primeiro lugar: o que quer dizer «o real»?  

Interrogaremos em seguida: o que quer dizer «a teoria»?140 
 
 

Martin Heidegger  
 

Em Objectivity, um estudo recente sobre a ideia de “objectividade”, 

Lorraine Daston e Peter Galison defendem que a tendência para estabelecer 

uma relação de sinonímia entre as palavras "científico" e "objectivo" resulta 

da emergência, em meados do século XIX, de uma nova "virtude epistémica": 

a objectividade141. Nascendo da vontade de combater o vício da interferência 

humana, a nova virtude (ou “terapia”) advogava a eliminação da 

interpretação ou da idealização. No argumento de Daston e Galison, o 

cientista do século XIX é um “eu” apostado em concentrar a sua vontade na 

eliminação da subjectividade, um “eu” que quer ver sem condicionar aquilo 

que vê: 

A objectividade mecânica significava aprender a ver, em dois 
sentidos. Em primeiro lugar, a objectividade exigia um 
conhecimento técnico. […] Em segundo lugar, a objectividade 
significava cultivar a nossa vontade de limitar e disciplinar o eu 
inibindo o desejo, impedindo a tentação, […] para ver sem distorções 
provocadas pela autoridade, pelo prazer estético, ou pelo egoísmo142.  

 

                                                 
140 Martin Heidegger, “Science et Méditation”. Texto de uma conferência dada em Munique 
em 4 de Outubro de 1953. Essais et conférences. Traduit de L’Allemand par André Préau et 
prefacé par Jean Beaufret. Paris : Gallimard, 2006 (1958), p. 53. 
141 Lorraine Daston e Peter Galison. Objectivity. New York: Zone Books, 2007. Objectivity 
pretende contar a história da ideia de objectividade. Como se sugere no primeiro capítulo (p. 
52), as “ideias” constituem modos de descrever práticas humanas (no caso, práticas 
relacionadas com modos de “ver” imagens, com “epistemologias do olho”); não são 
paradigmas, metafísicos, de interpretação. Bem entendido, há também, na investigação 
desenvolvida por Daston e Galison, um objectivo que se prende com a necessidade de 
estabelecer a diferença entre a história da epistemologia, ou história da ciência, e a história 
da objectividade. 
142 Daston e Galison, op. cit., pp. 184-185.  



79 

 

 
 

No mesmo estudo, o positivismo lógico é associado a um tipo especial 

de objectividade: a ‘objectividade estrutural’. Tendo em comum com a 

‘objectividade mecânica’ (i.e., o ideal a que se aspira por meio de 

comportamentos que pretendem minimizar a intervenção humana na 

interpretação de dados) um inimigo comum – a subjectividade – e a 

substituição de preocupações de carácter ontológico por preocupações de 

carácter epistemológico (bem entendido, a procura da verdade deu lugar a 

um ideal de objectividade), a objectividade estrutural decorre do pressuposto 

de que o conhecimento científico assenta em ‘estruturas invariantes’ que 

asseguram a comunicação. Dito de outro modo, se a objectividade mecânica 

está associada àquilo a que Daston e Galison chamam «epistemologias do 

olho»143, visando, como ideal, a imagem mais pura do mundo, a «febre 

estruturalista»144 que afectou psicólogos, filósofos e linguistas nas décadas 

de 1910 e 1920, postula que só a substituição de ideias ou sensações por 

‘estruturas formais’ afasta a ameaça do solipsismo, garantindo um tipo de 

conhecimento acessível a todos os seres pensantes. A este respeito, Daston e 

Galison sublinham a importância do pensamento fregeano na formulação da 

‘solução estrutural’145 para o problema do solipsismo: 

Para Frege, a batalha contra a subjectividade não era baseada no 
desdém platónico pelas aparências ou na desconfiança cartesiana 
relativamente às sensações mas antes na tentativa de transcender a 
privacidade e individualidade das representações e das intuições. 

                                                 
143 “Epistemologies of the Eye” é o título do primeiro capítulo do livro de Daston e Galison. 
144 Daston e Galison, op. cit., p. 256.   
145 Evidenciando uma preocupação com o problema do solipsismo – problema que decorre, 
na verdade, do problema da incomunicabilidade na ciência –, os artigos de Moritz Schlick 
estabelecem uma associação clara entre a possibilidade de comunicação e a ideia de 
estrutura, defendendo, portanto, a ‘solução estrutural’ (cf. capítulo 1 da primeira parte 
desta tese: 1. ‘A Metafísica não Existe’ – Razões de um Projecto Lógico-Positivista). 
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[…] As sensações de cor eram emblemáticas daquilo que a 
objectividade estrutural não era: individualizadas, incomunicáveis, 
impermanentes. Como posso comentar o que eu vejo quando vejo 
vermelho?146  

 

 
        Em Frege, como em Henri Poincaré, o autor de Le valeur de la science 

(1905), o privado é aquilo que não pode ser percebido da mesma forma por 

todas as mentes – e o facto de as noções de ‘privado’ e ‘subjectivo’ 

coincidirem no vocabulário de ambos os autores decorre, segundo Daston e 

Galison, de uma ‘distorção’ de Kant. Neste sentido, não é uma paráfrase 

inexacta do argumento de Objectivity afirmar que a objectividade enquanto 

virtude epistémica pós-kantiana nasce com daquela distorção, i.e., nasce de 

uma certa recepção da Crítica da Razão Pura. De facto, na narrativa 

contada por Daston e Galison, Kant aparece como o autor que reabilita da 

terminologia escolástica147 os termos ‘objectivo’ e ‘subjectivo’, mas para lhes 

dar um sentido muito diferente daquele que encontraremos, mais tarde, em 

filósofos como Frege. Com efeito, o subjectivo (subjektiv) em Kant diz 

respeito ao particular, o objectivo (objektive) ao universal, ao 

universalmente válido. Pelo contrário, no uso pós-kantiano dos termos – que 

se encontra, por exemplo, em Coleridge148 –, estabelece-se uma relação entre 

                                                 
146 Daston e Galison, op. cit., p. 273.  
147 A forma adverbial ou adjectival ‘obiectivus/objective’ é introduzida na filosofia escolástica 
por filósofos como William of Ockham ou Duns Scotus (cf. Id., p. 29). Heidegger viria a 
debruçar-se sobre o sentido daqueles termos em Duns Scotus. A este respeito, veja-se o 
artigo de Dorothea Frede que trata da centralidade da questão ontológica na filosofia de 
Heidegger. Dorothea Frede. “The question of being: Heidegger’s project”, in Charles 
Guignon (ed.), The Cambridge Companion to Heidegger. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1992, pp. 42-60.         
148 «Assim, à soma do que é meramente OBJECTIVO, chamaremos de agora em diante 
NATUREZA, confinando o termo ao seu sentido passivo e material, como compreendendo 
todos os fenómenos através dos quais a existência se nos dá a conhecer. Por outro lado, a 
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o ‘subjectivo’ e a ‘mente’, por um lado, e o ‘objectivo’ e o ‘mundo’ (a 

‘natureza’), por outro. Por outras palavras, “eu” da objectividade mecânica e 

da objectividade estrutural é concebido, tal como o “eu” da filosofia do 

idealismo (e do romantismo), como um sujeito ‘igual e em oposição ao mundo 

objectivo’149.  

O ponto é que, à luz da estética e da analítica transcendentais, carece 

de qualquer sentido a ideia de que a negação do “eu” certifica o 

conhecimento humano. Na concepção kantiana, o “eu” constitui a instância 

de onde releva a validade objectiva – i.e., a necessidade e a universalidade 

que caracterizam a «relação do conhecimento a objectos» (CRP, A 111150) (De 

facto, as teses que Heidegger apresentará em Kant und das Problem der 

Metaphysik pretendem sublinhar a relação que existe entre o “eu” 

transcendental e a relação com os objectos, descrevendo de um modo 

particular essa relação; o subcapítulo seguinte tratará, justamente, da 

interpretação da Crítica da Razão Pura por Heidegger.) A «validade 

objectiva a priori» (CRP, A 111) é determinada por condições do 

entendimento, condições que unem as representações dos objectos numa 

unidade sintética, constituindo aquilo a que Kant chama experiência. A ‘não 

contingência’ da unidade da síntese deriva do facto de existirem condições a 

                                                                                                                                               
soma de tudo o que é subjectivo, podemos designá-la com o nome de EU [self] ou 
INTELIGÊNCIA». Coleridge. Biographia Literaria, or, Biographical Sketches of Literary 
Life and Opinions, ed. James Engell and W. Jackson Bate (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1983), citado por Daston e Galison, op. cit, p. 30.   
149 Ibid., p. 201. 
150 Immanuel Kant. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e 
Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkin, 2001, 5.ª ed.. A111, p. 
152 [Segunda Secção. 4. Explicação preliminar da possibilidade das categorias como 
conhecimento a priori]. 
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priori – condições do pensamento ou conceitos para pensar objectos 

(categorias) e condições da intuição (espaço e tempo). Mas a aplicação das 

duas condições a objectos e fenómenos, respectivamente, só é possível, 

segundo a analítica kantiana, porque existe a «apercepção originária», um 

«princípio subjectivo» com o qual se relacionam todos os fenómenos 

possíveis. É a apercepção pura, enquanto ‘unidade total e necessária’, que 

constitui o ‘fundamento a priori da consciência empírica’ (A 116), conferindo 

unidade ‘ao diverso das percepções’. Sem a síntese que a «apercepção 

originária» garante, as percepções «apenas seriam um jogo cego de 

representações, isto é, menos que um sonho» (A. 112)151. Pela importância 

que terá na interpretação de Heidegger sobre a solução de Kant para a 

‘instauração do fundamento da metafísica’, vale a pena citar uma passagem 

onde a «apercepção transcendental» é descrita como a faculdade radical de 

todo o nosso conhecimento: 

Parece, na verdade, muito estranho e absurdo, que a natureza se 
regule pelo nosso princípio subjectivo da apercepção e mesmo deva 
depender dele, relativamente à sua conformidade às leis. Porém, se 
pensarmos que essa natureza nada é em si mesma senão um 
conjunto de fenómenos, por conseguinte, nenhuma coisa em si, mas 
simplesmente uma multidão de representações do espírito, não nos 
admiraremos de a ver, simplesmente, na faculdade radical de todo o 
nosso conhecimento, a saber, na apercepção transcendental, naquela 
unidade devido à qual unicamente pode ser chamada objecto de toda 
a experiência possível, isto é, uma natureza. (A 114 – A 115)152    

  

Regressando a Objectivity, Daston e Galison defendem que o 

comportamento dos ‘cientistas da objectividade’ confundiu o âmbito 
                                                 
151 Ibid., p. 152. 
152 Ibid., pp. 154-155. 
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epistemológico e ético das noções kantianas de objectividade e 

subjectividade. Assim, ao pretender eliminar a sua interferência, ou seja, 

qualquer vestígio de interpretação humana153, o homem da ciência 

converteu-se num “eu” moral kantiano: um “eu” que escolhe, mediante o 

poder da ‘vontade’, obedecer ao imperativo categórico – o lado “objectivo” da 

vontade, por meio do qual o conhecimento racional a priori da moralidade se 

inscreve em cada pessoa –, abandonando quaisquer determinações 

subjectivas, ou ‘motivações particulares’. O conhecimento científico 

transformou-se, em suma, num prémio da vitória sobre o “eu”, sobre a 

contingência ou a particularidade deste “eu” – uma possibilidade que surgiu 

como solução sensata numa época em que a rapidez com que as teorias se 

sucediam ameaçava «a permanência da verdade científica»154. Assim, no 

mesmo sentido em que consideram que a objectividade implícita nesta 

solução releva da transformação de postulados éticos em convicções 

epistemológicas, Daston e Galison escrevem no último capítulo de 

                                                 
153 Centrando-se nas “epistemologias do olho” e, portanto, no modo como a ciência foi 
procurando a imagem mais fiel do mundo natural (menos contaminada por teoria ou 
interpretação), Daston e Galison apresentam exemplos de aperfeiçoamento técnico que 
sugerem a preocupação com a não ingerência do elemento humano. Um deles é uma 
máquina concebida pelo embriologista Wilhelm His para aperfeiçoar o desenho (Ibid., p. 
194). 
154 Ibid, p. 211. Daston e Galison citam a este propósito uma reflexão de Alexander von 
Humboldt sobre a fragilidade do conhecimento científico e a perenidade da literatura: «Foi 
sempre uma consideração desencorajadora o facto de que, enquanto as obras puramente 
literárias da inteligência são baseadas na profundidade dos sentimentos e na imaginação 
criadora, tudo o que tem a ver com o empirismo e com a investigação dos fenómenos e com a 
lei da física adquire uma nova forma em poucas décadas, devido à melhoria da exactidão 
dos instrumentos e ao aumento gradual do horizonte das observações; de tal modo que, 
como se costuma dizer, os escritos científicos ultrapassados caem no esquecimento como 
algo que [já] não se pode ler.» Alexander von Humboldt. Prefácio a Kosmos [1845-1862], ed. 
Bernhard von Cotta (Stuttgart: J. G. Cotta, 1874), vol. 1, p. xxiv (apud Daston e Galison, op. 
cit., p. 212).   
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Objectivity: «A objectividade está para a epistemologia do mesmo modo que 

o ascetismo extremo está para a moralidade»155.       

 No livro de Daston e Galison, o positivismo lógico surge, portanto, 

como um movimento que nasce de uma preocupação epistemológica, i.e., da 

vontade de certificar o conhecimento. Prescindindo do postulado kantiano 

segundo o qual a ‘faculdade radical’ do conhecimento é aquilo que certifica a 

própria constituição do conhecimento (a sua universalidade e necessidade), e 

também de uma posição empirista, que faz depender da experiência todo o 

conhecimento (eg. Mill e a sua tentativa de justificar empiricamente o 

conhecimento matemático), os positivistas lógicos adoptaram a solução 

estrutural. Mas esta solução apresenta uma diferença importante 

relativamente à objectividade mecânica (como foi, aliás, sublinhado no 

primeiro capítulo desta tese): é que o projecto de autores como Schlick ou 

Carnap pretendia assegurar a invariância, ou seja, assegurar que, por meio 

de um mapeamento completo do mundo em estruturas, acedemos a ‘algo’ 

que é válido para todos os seres com mentes. A estrutura era a linguagem 

universal, o sonho de Leibniz que a filosofia e a ciência iriam agora realizar.   

  Heidegger – como Carnap, o positivista lógico que se comprometeu 

com a solução estrutural para o problema da incomunicabilidade – chega à 

universidade num tempo em que a ‘investigação sobre o ser’, estando a cargo 

das várias ciências, tinha afastado a questão de saber o que o ser “é” e 

                                                 
155 Ibid, p. 374. 
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condenado a filosofia a um lugar menor156. Em Martin Heidegger: Between 

Good and Evil, Rüdiger Safransni caracteriza de modo sucinto a situação da 

filosofia alemã no início século XX: 

A filosofia por volta de 1900 encontrava-se em sérias dificuldades. 
As ciências naturais, em aliança com o positivismo, o empirismo, e o 
sensualismo, estavam a abafá-la. O triunfalismo das ciências 
baseava-se num conhecimento exacto da natureza e num domínio 
técnico sobre a natureza. Experiência organizada, experimentação, 
formulação de uma hipótese, verificação, processo indutivo – estes 
haviam-se tornado os componentes da lógica da investigação 
científica. A questão filosófica antiga e respeitável “o que é uma 
coisa” já não estava a ser colocada. Sabia-se que não teria fim, e 
porque já não existia um interesse no infinito, a questão foi 
abandonada. Para os cientistas modernos que se viam a si mesmos 
como agentes num processo de investigação, a questão de “como 
funciona uma coisa” era muito mais promissora. […] 
Claro está, a razão através da qual todo este processo foi levado a 
cabo é ela própria uma parte da natureza. Então deveria ser 
possível – era este o programa ambicioso – explorá-la pelos mesmos 
métodos como natureza “externa”. Perto do final do século dezanove, 
portanto, em conjunto com as disciplinas da fisiologia e química do 
cérebro, emergiu uma espécie de “ciência natural” da física – a 
psicologia experimental157.        

 
Revelando, como notou Michael Friedman158, uma preocupação com a 

questão do carácter puro da lógica, os primeiros escritos de Heidegger 

constituem uma resposta à “naturalização” da razão – uma resposta à ideia 

                                                 
156 Num texto sobre a história da disciplina da Filosofia, Heidegger observou: «Desde 
meados do século XIX, o colapso da escola hegeliana levou a um declínio geral da filosofia. 
Confrontada com a superioridade das ciências contemporâneas, positivas (história e 
ciências naturais), a filosofia perdeu completamente o seu prestígio» (“On the History of The 
Philosophical Chair since 1866”, apêndice VI de Martin Heidegger. Kant and the Problem of 
Metaphysics. Translated by Richard Taft. Bloomington and Indianapolis: Indiana 
University Press, 1997, 5th edition, enlarged, p. 213).  
157 Rüdiger Safransni. Martin Heidegger: Between Good and Evil. Translated by Ewald 
Osens. Harvard University Press, 1998, p. 26.  
158 Michael Friedman. A Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and Heidegger, ed. cit., p. 
39. 
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de explicar cientificamente que o Homem não é mais do que… – e preparam 

a posterior aproximação de Husserl. Tal como o fundador da fenomenologia 

(e como Frege, que Heidegger também comentou159), Heidegger combateu o 

psicologismo, ou seja, a tese de que a lógica é um processo natural da mente 

humana, uma ‘função cerebral’. A propósito da sua dissertação de 1913, Die 

Lehre vom Urteil im Psychologismus (trd. ‘A Doutrina do Julgamento no 

Psicologismo’), Dorothea Frede comenta:  

[…] a sua crítica do psicologismo – na época ainda um ramo em voga 
na filosofia da mente na Alemanha – mostra como ele estava 
plenamente convencido de que a chave do sentido não podia residir 
na observação empírica do processo psicológico actual que constitui 
os nossos pensamentos. Esta convicção criou a base para a sua 
posterior ligação à fenomenologia husserliana.160 
 

 
 No mesmo artigo, Dorothea Frede sublinha a importância que o 

comentário da obra de Duns Scoto, em Die Kategorien und 

Bedeutungslehere des Duns Scotus (1915) (trd. A Doutrina das Categorias e 

do Significado em Duns Scoto), teve no desenvolvimento do pensamento de 

Heidegger, sobretudo enquanto ponto de partida para a formulação da 

questão central de Sein und Zeit. Neste sentido, defende que Heidegger irá 

encontrar na teoria da linguagem do filósofo escolástico razões, como a 

doutrina da intencionalidade, que invalidam uma ‘tese especular’161 sobre a 

natureza da verdade ou da linguagem162. Em certa medida, sugere Daston, 

                                                 
159 Cf. Martin Heidegger. Frühe Schriften. Gesamtausgabe. Vol. I. Frankfurt: Klostermann, 
1978, p. 20. Apud Michael Friedman. A Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and 
Heidegger, ed. cit., p. 39.     
160 Dorothea Frede, op. cit., p. 46.   
161 Ibid, p. 49. 
162 A respeito do sentido dos termos ‘subiectivus’ e ‘obiectivus’ em autores escolásticos como 
Duns Scotus, Daston e Galison observam que o «“objectivo” refere-se às coisas como são 
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Sein und Zeit prolongará a intuição de Scotus – i.e., a ideia de que o ‘sentido 

do ser’ reside no ‘entendimento humano’ –, procurando corrigi-la num ponto: 

o carácter vazio e abstracto das ‘categorias’, que releva, por sua vez, da 

convicção de que a relação humana com a realidade é, primordialmente, 

uma atitude teórica, contemplativa. O contacto com Husserl e com a 

fenomenologia, a partir de 1916, irá reforçar em Heidegger a convicção de 

que é preciso corrigir o carácter primordial daquela atitude para se chegar a 

uma compreensão do ser. Michael Friedman, por seu turno, destaca o facto 

de o comentário heideggeriano à obra de Duns Escoto evidenciar já a 

influência das «investigações lógicas contemporâneas de Rickert, Lask e 

Husserl»163.  

 É pertinente notar que a fenomenologia husserliana se atribuía 

propósitos idênticos aos do projecto lógico-positivista de Viena. Em termos 

epistemológicos, os propósitos de Husserl eram claramente fundacionalistas. 

Uma vez que a nova filosofia era o trabalho rigoroso e preciso sobre os 

‘fundamentos’ (que os filósofos anteriores haviam descurado), fornecendo às 

ciências ‘condições a priori dos seus modos específicos de cognição’164, ela 

deveria tornar-se na ciência ‘pura’, ‘exacta’. Numa carta que corrobora o 

argumento de Daston e Galison sobre a relação entre epistemologia e moral, 

Hedwig Conrad-Martius, membro do grupo de fenomenologistas de 

Göttingen, descreve assim o ethos da nova filosofia: «Era a ética da pureza e 

                                                                                                                                               
apresentadas à consciência, enquanto o “subjectivo” se refere às coisas em si mesmas». 
Trata-se de um sentido medieval «que soa de modo muito bizarro aos ouvidos modernos» 
(Daston e Galison, op. cit., p. 29).     
163 Michael Friedman. A Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and Heidegger, ed. cit., p. 
39.  
164 As palavras são da paráfrase de Dorothea Frede, op. cit., p. 52.    
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probidade profissionais… Evidentemente, esta podia ficar ligada à atitude 

da pessoa, carácter, e modo de vida»165. Como Schlick anos mais tarde em 

Viena, Husserl visava a clareza e a ‘honestidade intelectual’166.        

 Em traços gerais, é possível afirmar que Heidegger recolheu na 

fenomenologia – nesse tipo de ‘psicologia transcendental’ – duas ideias. Em 

primeiro lugar, a descoberta da estrutura intencional da consciência 

permitia-lhe negar a concepção tradicional da relação epistémica como acto 

semelhante ao da “digestão” de dados, e prescindir assim do dualismo 

sujeito/objecto. Sobre a importância da descoberta da intencionalidade para 

a rejeição do psicologismo, Friedman esclarece: 

[…] por um lado, é apenas através da elucidação da estrutura 
essencial ou a priori dos actos intencionais por meio dos quais os 
sentidos ideais são alcançados pela nossa consciência que podemos 
possivelmente chegar a uma “epistemologia do lógico” que não caia 
ela própria no psicologismo. E, por outro lado, as estruturas 
psicológicas elucidadas por esse meio, precisamente porque são 
estruturas essenciais investigadas puramente a priori, pertencem 

elas próprias à esfera ideal do sentido.167    
 

No entanto, o desvio ‘transcendental’ de Husserl – a cedência da 

fenomenologia à tradição cartesiana que postula a autoridade do sujeito, 

concebido como a ideia mais ‘clara’ de todas, e a sua independência 

relativamente à “realidade” externa – viria a suscitar a demarcação de 

                                                 
165 Hedwig Conrad-Martius citado em Rüdiger Safransni, op. cit., p. 71. 
166 Na sua autobiografia, Husserl caracteriza a ‘filosofia tradicional’ como um conjunto de 
asserções onde predominam a falta de clareza e imprecisão, dois aspectos que impedem a 
prossecução de uma ‘ciência séria’ (cf. Ibid, p. 74).    
167 Michael Friedman. A Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and Heidegger, p. 43, 
itálicos do texto.   
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Heidegger, e a consequente escolha de um caminho próprio. Michael 

Friedman sintetiza assim as razões da demarcação de Heidegger:  

1) A redução fenomenológica suspendia a consciência pura (no 

processo de ‘epoche’), imaginando-a como instância imanente, sem mundo;  

2) A relação entre o sujeito fenomenológico e o que lhe é apresentado 

era concebida como ‘cognitiva ou teórica’;  

3) O sujeito da consciência pura era uma realidade fora da história168.  

  Para o afastamento da fenomenologia, não foram despiciendos o 

contacto com o historicismo de Dilthey169, e a advertência relativamente ao 

desejo de pensar sem a dimensão histórica (no fundo, era isto que a 

fenomenologia advogava, propondo-se encontrar as estruturas da 

consciência presentes em todas as épocas), com a resposta de Kierkegaard a 

todo o pensamento concebido de um ponto de vista ‘desinteressado’ e sem 

‘vida’, e com a ‘teologia crítica’ de Bultmann. Estes contactos marcaram o 

«período de silêncio criativo» que antecede a publicação de uma obra cujo 

título é já «um manifesto»170: Sein und Zeit (1927).  

Nas linhas que se seguem, não será feito nenhum comentário sobre as 

respostas que a publicação seminal de 1927 apresenta para o problema do 

                                                 
168 Michael Friedman. A Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and Heidegger, ed. cit., p. 
47.   
169 Segundo George Steiner, Heidegger foi fortemente influenciado pela «teoria da história 
de Dilthey e pela tentativa de Dilthey de definir as verdadeiras relações entre a consciência 
humana e o facto histórico. É de Dilthey que Heidegger deriva a distinção […] entre as 
verdades técnicas (ônticas) das ciências exactas e aplicadas, e a âmbito da descoberta 
autêntica das ciências históricas e “espirituais”, as Geisteswissenschaften» (George Steiner. 
Martin Heidegger. Chicago: The University of Chicago Press, 1992 [1978], p. 74).   
170 Ibid, p. 78: «O título é um manifesto. Tradicionalmente, o Sein é eterno. Na metafísica 
depois de Platão, a investigação do ser, da essência na ou sob a aparência, é precisamente 
uma procura daquilo que é constante, daquilo que permanece no fluxo do tempo e da 
mudança».     
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fundamento da metafísica. A referência a Sein und Zeit será introduzida 

sempre que se julgar pertinente para a análise de Kant und das Problem der 

Metaphysik (trd. Kant e o Problema da Metafísica), obra publicada no ano 

(1929) em que Heidegger proferiu a conferência Was ist Metaphysik?  
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2.2. SOBRE A FACULDADE RADICAL DE TODO O CONHECIMENTO: COMO 

HEIDEGGER CORRIGE UMA INTERPRETAÇÃO DA REVOLUÇÃO KANTIANA  
 

Se a verdade de um conhecimento pertence à sua essência […]. 

Martin Heidegger171   

 

Em Heidegger’s Metahistory of Philosophy, Bernd Magnus observa 

que «poucos filósofos dedicaram tanta energia a uma análise dos escritos de 

outros como Martin Heidegger»172. Kant foi um dos filósofos a quem 

Heidegger dedicou tal energia. Num conjunto de notas reunidas sob o nome 

“Superação da Metafísica” (1936-1946), Heidegger introduz algumas 

referências ao pensamento kantiano: 

Em que medida Kant, porque coloca os problemas sob a perspectiva 
transcendental, salvaguardou o lado metafísico da metafísica 
moderna? No momento em que a verdade se torna certeza e dessa 
forma a ‘existência do ente’, l’oὐσία, se transforma e se torna a 
objectidade implicada na perceptio e na cogitatio da consciência, do 
saber, então e por isso o saber e o conhecimento passam para 
primeiro plano.173       

 

 Na mesma nota, Kant é apresentado como exemplo de um autor que, 

fazendo parte da tradição metafísica, acabou por não incluir na sua reflexão 

o problema da existentia. Mas o estudo Kant und das Problem der 

Metaphysik é, na verdade, uma defesa da possibilidade de tomar a filosofia 

crítica de Kant como um ponto de partida para uma abordagem daquele 

                                                 
171 Martin Heidegger. Kant et le Problème de la Métaphysique. Introduction et traduction 
de l’allemand par Alphonse de Waelhens et Walter Beimel. Paris : Gallimard, 2005 (1.ère 
ed., 1965), p. 77.  
172 Bernd Magnus. Heidegger’s Metahistory of Philosophy: Amor fati, Being and Truth. 
Martinus Nijhoff: The Hague, 1970, p. 59.   
173 Martin Heidegger. “Dépassement de la Métaphysique” (1936-36). Essais et Conférences, 
ed. cit., pp. 85-86. 
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problema. E sobre a obra dedicada a Kant, Heidegger diz noutra nota: 

«procurámos interpretar o pensamento kantiano, que procede portanto 

através da crítica pura e simples da metafísica racional, considerando-a 

justamente sob este ângulo»174. Resume aí o método seguido: ‘pensar nos 

limites da filosofia de Kant’, procurando tornar evidente aquilo que, na 

solução kantiana, releva ainda de um pensamento metafísico, segundo a 

acepção tradicional, e o que, pelo contrário, deve ser aproveitado para uma 

crítica da ontologia da metafísica. Assim, Heidegger afirma o seguinte:  

[Kant] está no caminho que leva a tomar em consideração o ser da 
reflexão [«reflexio»] num sentido transcendental, ou seja, ontológico. 
Mostra-o numa nota discreta, escrita de passagem, e que se 
encontra na Crítica da Razão Pura sob o título Da anfibolia dos 

conceitos da reflexão. Esta secção é um apêndice ao texto mas está 
cheia de intuições essenciais. Kant está aí em disputa com Leibniz e, 
consequentemente, com toda a metafísica anterior […].175  
 
 

Com efeito, a interpretação da Crítica da Razão Pura levada a cabo 

por Heidegger visa, justamente, lançar as bases de uma outra “constituição 

ontológica” – um outro entendimento do ser que permita “refundar” a 

metafísica. Só a partir de 1930, como observam Alphonse de Waelhens e 

Walter Biemel, Heidegger abandonará o termo “metafísica” para designar a 

‘ontologia fundamental’ (‘conforme à natureza do homem’) que procura176.  

O comentário à obra de Kant, que Heidegger apresentou num 

semestre lectivo e em conferências (em Riga e em Davos), está dividido em 

                                                 
174 Id., Ibid., p. 91.  
175 Id, Ibid, p. 98. O título completo do apêndice é Da anfibolia dos conceitos da reflexão, 
resultante da confusão do uso empírico do entendimento com o seu uso transcendental.    
176 Alphonse de Waelhens e Walter Biemel. Introdução a Martin Heidegger. Kant et le 
Problème de la Métaphysique, ed. cit., p. 44.   
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quatro partes: I – Ponto de partida para a instauração do fundamento da 

metafísica; II – Desenvolvimento da instauração do fundamento da 

metafísica; III – A instauração do fundamento da metafísica na sua 

originalidade; IV – Repetição da instauração do fundamento da metafísica. 

O parágrafo inicial da análise de Heidegger sintetiza o argumento que será 

desenvolvido ao longo das quatro partes: a investigação, diz-se nesse 

parágrafo, procurará interpretar a Crítica como contendo as premissas para 

a instauração do fundamento da metafísica – o que implica, claro está, negar 

à obra de Kant o estatuto de “teoria do conhecimento” e, ao mesmo tempo, 

rejeitar as bases da epistemologia neokantiana. O argumento de Heidegger 

assenta em dois pontos (o segundo ponto é, bem entendido, uma 

consequência do primeiro): 

1) A estrutura ou a essência do nosso conhecimento é a finitude. 

Partindo da distinção que Kant estabelece entre o intelecto humano e o 

intelecto divino, Heidegger irá insistir na relação entre razão humana e 

finitude; 

2) Provando-se que o entendimento está enraizado na imaginação, e 

que a imaginação transcendental – e o tempo – é a faculdade radical de todo 

o conhecimento, é possível rejeitar o papel da razão – atemporal – como 

fundamento tradicional da metafísica.   

Sintetizando alguns pontos da discussão entre Heidegger e Cassirer 

em Davos, Michael Friedman observa que estava em causa, do ponto de 

vista dos neokantianos, garantir a pertinência da noção de “objectivamente 

válido”, i.e., garantir a possibilidade de uma «verdade que não fosse 
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totalmente determinada pelo Dasein humano»177. Mas o pensamento que 

Heidegger desenvolve a partir de Kant não parece admitir tal possibilidade.  

Para Heidegger, Kant lança as bases para a «ontologia fundamental» 

que é a «metafísica do Dasein humano»178. Não se trata de “fundar” a 

metafísica, porque a metafísica pertence à ‘natureza do homem’. Neste 

sentido, Kant é o destruidor – da metafísica que já existe e que começa com 

‘uma dificuldade relacionada com a compreensão da obra de Aristóteles’179 – 

e o instaurador da metafísica. A sua obra é radical na medida em que 

apresenta fundamentos para uma metafísica do homem. É esta ideia que vai 

sustentar a interpretação de Heidegger, permitindo-lhe demarcar-se de 

estudos que encontram na Crítica da Razão Pura uma «teoria do 

conhecimento» ou uma «teoria das ciências positivas»180, e tratam as 

questões metafísicas como subsidiárias181. Heidegger pretende, em última 

análise, reavaliar toda a significação histórica da obra de Kant.                                                                                                                         

No relato histórico que apresenta nas primeiras páginas do estudo 

dedicado a Kant (parte I), Heidegger explica a «metafísica» ocidental pós-

aristotélica como algo que deriva de problemas que Platão e Aristóteles 

deixaram por resolver – e algo que integra, na sua articulação enquanto 

                                                 
177 Michael Friedman, A Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and Heidegger, p. 3. 
Friedman sintetiza assim o projecto neokantiano: «E, se os neokantianos concordavam com 
os idealistas pós-kantianos na rejeição da oposição original de Kant entre as faculdades 
sensíveis e intelectuais, afastaram-se [contudo] da tentativa de fundar uma unidade 
metafísica última da natureza e do espírito. No seu lugar, colocaram uma versão 
reinterpretada da “lógica transcendental” de Kant concebida para articular e iluminar os 
pressupostos filosóficos e metodológicos das ciências positivas do seu tempo, tanto as 
Naturwissenschaften como as Geisteswissenchaften». (Ibid, p.  146).   
178 Martin Heidegger. Kant et le Problème de la Métaphysique, ed. cit., p. 57. Introdução.  
179 Ibid, p. 67. 
180 Ibid, p. 66.  
181 Ibid, cf. nota 1, p. 66. Heidegger enumera vários estudos que evidenciam esse tipo de 
interpretação.  
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conceito, duas ideias. Primeiro, a concepção cristã do mundo, uma concepção 

assente na ideia de criação divina e que se traduz numa divisão da 

totalidade daquilo que existe em áreas (Deus, o homem e a natureza); em 

segundo lugar, e Heidegger está a referir-se ao prefácio de Kant à primeira 

edição da Crítica da Razão Pura, a palavra «metafísica» passou a designar a 

‘rainha das ciências’, a ciência que detém o conhecimento mais elevado. 

Neste sentido, Kant precisará de instaurar um fundamento para a 

metafísica justamente porque as pretensões da ‘ciência mais elevada’ 

falharam. Ora, Heidegger demarca-se da interpretação neo-kantiana ao 

defender que a novidade de Kant reside no facto de a instauração dos 

fundamentos da metafísica não decorrer de objectivos que se prendem com a 

certificação dos conhecimentos da ciência – mas decorrer antes da 

necessidade de responder a um «interesse superior», que se prende com a 

razão humana em si mesma. A novidade de Kant consiste em colocar o 

problema do ‘conhecimento prévio do ser’, fazendo depender deste 

conhecimento prévio o conhecimento ôntico (a relação com cada ente). Dito 

de outro modo, essa novidade passa por transformar o fundamento da 

metafísica em algo de natureza ontológica; em fazer depender a 

possibilidade da metafísica da possibilidade da ontologia. E em Kant, 

sublinha Heidegger, o problema da ontologia tem uma formulação 

específica: ele é formulado enquanto questão da possibilidade dos juízos 

sintéticos a priori, cujo inquérito constitui, precisamente, a crítica da razão 

pura. Esclarecer a essência da razão pura é, portanto, esclarecer a 

possibilidade do conhecimento ontológico – algo que se julga necessário na 
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medida em que se assume que o conhecimento dos entes (metaphysica 

specialis) apenas é possível mediante um conhecimento prévio relativo ao 

ser em geral (metaphysica generalis)182. Este é, segundo Heidegger, o 

verdadeiro sentido da revolução copernicana:   

Colocando o problema da transcendência, Kant, em vez de substituir 
a metafísica por uma «teoria do conhecimento», interroga-se sobre a 
possibilidade intrínseca da ontologia.      
Se a verdade de um conhecimento pertence à sua essência, o 
problema transcendental da possibilidade intrínseca do 
conhecimento sintético a priori transforma-se na questão da 
essência da verdade da transcendência ontológica. […] A verdade 
ôntica conforma-se necessariamente à verdade ontológica. Aqui 
temos novamente a interpretação legítima do sentido da «revolução 
copernicana». Através desta revolução, Kant confere ao problema da 
ontologia um lugar central.183  

 

Heidegger sabe que Kant está dentro da tradição quando concebe o 

conhecimento como juízo, i.e., como o acto de ligar um sujeito a um 

predicado. Mas esta ideia de “ligação” – a ideia de que o conhecimento tem 

uma natureza discursiva184 – permitirá a Heidegger desenvolver o seu 

argumento contra a interpretação neo-kantiana. Este argumento, 

questionando a centralidade das ciências positivas na determinação da 

nossa relação com os entes, irá remeter para uma instância ‘incontornável’. 

No mesmo sentido, em Was ist Metaphysik? – a lição inaugural que 

Heidegger pronunciou no ano de 1929 em Freiburg e que era dirigida à 

Universidade, ou seja, a todas as ciências –, Heidegger alerta para o perigo 

da especialização, para a perda de ‘enraizamento’:  
                                                 
182 Ibid, p. 69.  
183 Ibid, p. 77. 
184 Ibid, p. 90.  
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Os domínios dos nossos conhecimentos estão separados por grandes 
distâncias. A maneira segundo a qual cada uma das nossas ciências 
trata o seu objecto difere essencialmente da outra. A quantidade de 
disciplinas dispersas deste modo deve hoje a sua coerência apenas à 
organização técnica das Unidades e das Faculdades; ela tem sentido 
apenas pelos fins práticos que procuram os especialistas. Em 
compensação, o enraizamento das ciências no seu fundamento 
essencial, na verdade, morreu.185 

 
 

Na segunda parte do estudo sobre Kant, Heidegger desenvolve uma 

análise da Crítica da Razão Pura em cinco etapas – como se a sua 

interpretação atribuísse à obra de Kant um determinado movimento, que 

vai desde as considerações sobre os aspectos puros do conhecimento à 

formação de postulados que conduzem, não a uma teoria do conhecimento, 

mas à instauração do fundamento da metafísica. Com efeito, a segunda 

parte começa com considerações sobre ‘os traços essenciais do domínio em 

que o conhecimento tem origem’. A este respeito, convém sublinhar que a 

análise de Heidegger irá centrar-se, desde logo, na questão da finitude, 

abrindo caminho para aquilo a que Michael Friedman chama uma 

«interpretação verdadeiramente radical»186. Na passagem em que é 

introduzido o problema da finitude, é importante notar a insistência de 

Heidegger numa ideia cara também a Schlick187, nomeadamente a ideia de 

que devemos prescindir de explicações que tomem como ponto de partida o 

carácter imperfeito do conhecimento humano. Assim, em vez de surgir como 

a explicação possível para uma eventual imperfeição inerente ao 

                                                 
185 Martin Heidegger. Qu’est-ce que la métaphysique?, ed. cit., p. 43.   
186 Michael Friedman. A Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and Heidegger, ed. cit., p. 
2.  
187 Cf. subcapítulo 1.2. (parte I). 
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conhecimento humano, a finitude, segundo Heidegger, determina a própria 

estrutura desse conhecimento. 

A razão pura humana é, para a instauração do fundamento da 
metafísica, a fonte [Quellgrund] fundamental – de modo que o 
carácter humano da razão, ou seja, a sua finitude, se torna essencial 
para a problemática da instauração do fundamento. É necessário 
portanto que, ao caracterizar o domínio de origem, nos concentremos 
na explicitação da essência da finitude do conhecimento humano. No 
entanto, a finitude da razão não consiste apenas e em primeiro 
lugar no facto de que o conhecimento humano manifesta 
imperfeições várias como a inconstância, a imprecisão e o erro; ela 
reside na estrutura essencial do próprio conhecimento. A limitação 
aparente do saber é apenas uma consequência dessa essência.188    

 

No conhecimento humano, finitude e dependência da sensibilidade 

equivalem-se. Dito de outro modo, é o carácter primordial da intuição 

sensível que distingue o conhecimento humano do conhecimento divino. Com 

efeito, enquanto o ser superior cria na intuição o objecto enquanto tal, o 

homem é dotado de uma intuição receptiva, dependente dos sentidos. Assim, 

o homem não cria, porque a sua existência (o Dasein) é finita: o homem 

surge «existindo no meio do ente que já existe»189. Ele é ‘abandonado’, ou 

seja, ao contrário do ser superior, que cria intuitivamente, o conhecimento 

humano confronta-se com algo que já existe. Mas aquilo que é recebido tem 

de ligar-se ao entendimento – os seres finitos têm de estar de acordo a 

respeito da intuição do ente, e isso torna-se possível mediante a 

generalização que o entendimento realiza. Na verdade, um passo decisivo no 

argumento de Heidegger consistirá em desenvolver uma explicação da noção 
                                                 
188 Martin Heidegger. Kant et le Problème de la Métaphysique, ed. cit., p. 83, itálicos do 
texto. 
189 Ibid, p. 87.  
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kantiana de «síntese» de forma a evidenciar a dependência do pensamento 

puro relativamente à intuição. Assim, Heidegger irá falar em «síntese 

veritativa», «síntese predicativa» (a síntese que diz respeito  

à própria constituição do juízo, i.e., à unidade dos conceitos representados no 

juízo) e «síntese apofântica» (a síntese que advém da predicação, da ligação 

de um sujeito a um predicado). A síntese veritativa prende-se com o modo 

como a intuição e o pensamento se unem.  

A ênfase posta na finitude como estrutura do conhecimento humano 

permite a Heidegger apresentar, também, uma determinada descrição do 

fenómeno e da coisa-em-si. O fenómeno é aquilo que o conhecimento finito 

faz aparecer, porque só o conhecimento finito, incapaz de criar, deixa que o 

‘objecto’ (ente-fenómeno) se manifeste: «O duplo carácter do ente como 

“fenómeno” e “coisa em si” corresponde ao modo duplo segundo a qual aquele 

pode relacionar-se com um conhecimento finito ou com um conhecimento 

infinito: o ente enquanto criação [Entstand] e o mesmo ente enquanto 

objecto [Gegenstand].»190 Note-se que, com esta correcção, Heidegger está a 

demarcar-se também daquilo a que Schlick chama uma “concepção agnóstica 

da verdade”191, ou seja, está a rejeitar uma definição do conhecimento 

humano como algo que fica necessariamente aquém de um domínio onde 

está localizado o fundamento da verdade. Nesta perspectiva, perde sentido a 

a introdução de uma noção como ‘aparência’ para explicar as características 

do conhecimento humano.    

                                                 
190 Ibid, p. 93. 
191 Cf. subcapítulo 1.2. (parte I). 
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Para dar continuação ao argumento que culminará na tese de que o 

tempo é o fundamento para a metafísica do Dasein – i.e., para a refundação 

(Grundlegung) da metafísica –, Heidegger precisa, contudo, de corrigir Kant 

num ponto. Assim, precisa de considerar uma ‘contradição’ o facto de Kant 

supor na Crítica da Razão Pura que a sensibilidade e o entendimento são 

igualmente fundamentais no conhecimento finito, ao mesmo tempo que 

noutras passagens atribui esse carácter fundamental apenas à intuição 

sensível. Heidegger defende, então, que o entendimento é estruturalmente 

fundado sobre a sensibilidade, a qual, por sua vez, nos lembra de que somos 

seres finitos. A este respeito, importa citar a passagem onde Heidegger toca 

num problema sensível para o neo-kantianismo, o problema do 

‘esquematismo transcendental’: 

Mas esta dualidade de fontes não é uma simples justaposição. Porque 
o conhecimento finito não pode responder à exigência da sua natureza 
a não ser unificando uma e outra fonte, unificação prescrita pela 
estrutura de cada uma. «Apenas da sua união pode surgir o 
conhecimento» [CRP A 51, B 75 sq.]. A unidade da sua unificação não 
é contudo um resultado consequente à agregação dos elementos, mas 
aquilo que os une, a «síntese», deve pelo contrário deixar surgir os 
elementos de modo a que eles lhe pertençam na sua unidade. Se, no 
entanto, o conhecimento finito encontra a sua essência na síntese 
original das fontes fundamentais [Grundquellen], e se a instauração 
do fundamento da metafísica deve penetrar no fundamento essencial 
do conhecimento finito, é inevitável que, desde a primeira referência 
às «duas fontes fundamentais» [Grundquellen], se faça alusão à sua 
origem [ihren Quellgrund], ou seja, à sua unidade primordial.192      
 

Para manter o argumento, Heidegger precisa de insistir na ideia de 

uma ‘raiz comum’, noção que aparece na Crítica da Razão Pura e à qual 

                                                 
192 Ibid, p. 97. 
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Kant atribui um carácter incógnito: «há dois troncos do conhecimento 

humano, porventura oriundos de uma raiz comum, mas para nós 

desconhecida, que são a sensibilidade e o entendimento; pela primeira, são-

nos dados os objectos, mas pela segunda são esses objectos pensados»193. 

Kant, explica Heidegger, não enuncia uma tese, antes incita à reflexão, 

razão pela qual a sua instauração do fundamento da metafísica é «uma 

instauração filosófica do fundamento da filosofia»194. Na verdade, ao colocar 

a questão «como deve ser o homem ontologicamente constituído de modo a 

que possa realizar, sem a ajuda da experiência, a estrutura ontológica do 

ente, ou seja, uma síntese ontológica?»195, Heidegger está a levar para 

determinada direcção (na direcção da tese sobre a temporalidade como “raiz 

comum”) as indicações de Kant. Responder à questão sobre a constituição 

ontológica do homem implica, no fundo, uma ‘analítica’ que explique a 

síntese a priori, ou seja, a ‘síntese ontológica’. Implica, por outras palavras, 

escolher um método que faça «surgir os germes da ontologia»196 e permita, 

ao mesmo tempo, perceber em que medida o conhecimento finito, que não 

releva da intuição criadora, pressupõe um conhecimento ontológico. Quase 

toda a segunda parte do estudo de Heidegger consiste na explicitação deste 

método. 

Heidegger irá retomar pontos da descrição kantiana do espaço e do 

tempo mas precisa de mostrar o carácter primordial do tempo. Ambos, 

                                                 
193 Immanuel Kant. Crítica da razão pura, ed. cit., A 15, B 29, p. 56.   
194 Martin Heidegger. Kant et le Problème de la Métaphysique, ed. cit., p. 98. 
195 Ibid, p. 99.  
196 Ibid, p. 101.  
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espaço e tempo, não são coisas; são, enquanto intuição pura, «o primeiro dos 

elementos essenciais do conhecimento ontológico sobre o qual se funda a 

experiência do ente»197. Mas se o espaço diz respeito à totalidade ordenada 

daquilo que afecta o sentido externo, o tempo é a ‘sucessão pura’ dos estados 

de consciência. Como a forma do sentido interno, o tempo constitui a 

intuição de nós mesmos, do nosso ‘estado interno’. Espaço e tempo aplicam-

se a «duas regiões distintas da experiência»198, mas se isto poderia sugerir, 

de novo, a impossibilidade de uma aproximação à ‘raiz comum’, o texto de 

Kant parece vir em auxílio de Heidegger. Partindo de CRP A 34, B 50, onde 

Kant define o tempo como a condição formal a priori de todos os fenómenos 

em geral, Heidegger conclui: «Enquanto intuição pura universal, ele deve 

então tornar-se o elemento essencial predominante e fundamental do 

conhecimento puro, da transcendência que suporta o suporta»199. Heidegger 

retira de Kant, portanto, a ideia de que o acto de representar tem um 

carácter temporal, i.e., a ideia de que o tempo tem uma ‘função ontológica 

universal’. Simultaneamente, deriva desta ideia a hipótese, decisiva para 

toda a argumentação, de que o tempo é uma intuição «mais originalmente 

incrustada no sujeito do que o espaço»200.  

Relativamente ao entendimento ou ‘pensamento puro’, o segundo 

tronco do conhecimento humano, ele serve a intuição com ‘conceitos puros’. 

A representação conceptual, explica Heidegger, atribui – é nisto que consiste 

                                                 
197 Ibid, p. 107. 
198 Ibid.  
199 Ibid, p. 108. 
200 Ibid, p. 109, itálico nosso.  
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o acto de conceptualização – um elemento idêntico a entes diferentes. Mas 

como podem os conceitos puros do entendimento ter um conteúdo? 

Heidegger coloca a pergunta e responde desenvolvendo a linha de 

argumentação: a origem nos conceitos puros está no próprio ‘acto de 

reflexão’. E se este acto comporta uma representação da unidade, tal 

significa que esta representação faz parte da estrutura essencial do acto 

reflectivo do entendimento. A acção do entendimento é a ‘unificação 

representativa’, ou seja, o entendimento fornece modos possíveis de 

unificação. Mas, ao questionar-se sobre a origem destes «predicados 

ontológicos» ou categorias, Heidegger nota que será preciso esclarecer a sua 

função, tanto mais que ela se liga à possibilidade do conhecimento ontológico 

– e, sobretudo, esclarecer essa função tendo presente que a relação entre os 

dois troncos do conhecimento não é de mera justaposição. 

Procurando explicitar aquela relação, Heidegger vai concentrar-se 

numa passagem da Crítica da Razão Pura (A 76 – 80, B 102 – 105). A 

importância desta passagem é sublinhada: «A compreensão deste parágrafo 

é a chave da compreensão da Crítica da Razão Pura como uma instauração 

do fundamento da metafísica»201. Segundo Heidegger, esta passagem contém 

a resposta de Kant à questão da unidade essencial do conhecimento puro, ou 

seja, a explicitação da relação entre pensamento e intuição, uma relação que 

não nasce de simples coligação (Heidegger insiste neste ponto em várias 

passagens). Há uma dependência recíproca, e a unidade das duas fontes do 

conhecimento reúne todas as sínteses estruturais (veritativa, predicativa e 

                                                 
201 Ibid, p. 118.  
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apofântica). Com base na mesma passagem, Heidegger irá defender a 

centralidade da «síntese do diverso pela imaginação», que é referida por 

Kant em segundo lugar, depois da intuição pura e antes da unidade que os 

conceitos conferem à síntese pura. Com efeito, para Heidegger, o facto de a 

síntese pela imaginação aparecer no meio não é irrelevante: «a posição 

central tem antes uma significação estrutural»202. Neste sentido, é 

compreensível que Heidegger considere estranho o aparente privilégio da 

lógica sobre a estética203, e procure emendá-lo (o argumento que percorre a 

interpretação de Kant procura justamente isso). O privilégio concedido à 

lógica – um privilégio que, como Heidegger concede, se exprime no próprio 

título da obra (Crítica da Razão Pura) – decorre da «significação 

preponderante que, na metafísica ocidental, se atribui ao logos e à ratio»204. 

Ora, na segunda etapa da instauração do fundamento da metafísica, a 

insistência na coligação entre as duas fontes do conhecimento, por meio da 

demonstração da relação entre a imaginação, o tempo e os conceitos puros, 

visa, precisamente, o questionamento daquele privilégio.  

Mantendo a posição central da imaginação (‘a função cega, mas 

imprescindível da alma’, segundo Kant205) como solução para o problema da 

unidade essencial do conhecimento ontológico, Heidegger irá procurar, nas 

                                                 
202 Ibid, p. 122.  
203 Ibid, p. 125. 
204 Ibid, p. 127.  
205 Immanuel Kant. Crítica da razão pura (A 78 B 104), ed. cit., p. 109: «A síntese em geral 
é, como veremos adiante, um simples efeito da imaginação, função cega, embora 
imprescindível da alma, sem a qual nunca teríamos conhecimento algum, mas da qual 
muito raramente temos consciência. Todavia, reportar essa síntese a conceitos é uma 
função que compete ao entendimento e pela qual ele nos proporciona pela primeira vez 
conhecimento no sentido próprio da palavra».    
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etapas seguintes, explicar o carácter ‘obscuro’ da dedução transcendental, 

i.e., da determinação da relação entre o entendimento e os objectos. Ao 

mesmo tempo, assegurar a centralidade daquela posição permite-lhe 

clarificar como a ‘essência da finitude’ se inscreve na relação com o ente e 

determina as «condições de possibilidade de orientação [Zuwendung] prévia 

relativamente ao objecto»206. Daqui se segue, contra a metafísica ocidental, a 

demonstração da tese de que a finitude está inscrita na própria razão – 

enquanto traço humano da razão, ela é a verdadeira transcendência. A 

interpretação de Heidegger é, portanto, uma resposta negativa à questão de 

saber se Kant omitiu, na dedução transcendental e ao definir a essência do 

entendimento como um ‘conjunto de regras’ (concedendo aparentemente o 

privilégio à razão), ‘a finitude do entendimento’. Neste sentido, na quarta 

etapa da instauração do fundamento, Heidegger descreverá a imaginação 

como a ‘força polarizante’ da estrutura transcendente, o «centro mediador do 

conhecimento ontológico»207. É a unidade «esquema-imagem» que instaura a 

objectividade, o ‘horizonte de objectivação’, ou seja, a forma de visibilidade 

pura que releva do próprio tempo, essa imagem pura e universal. O 

argumento de Heidegger, note-se, vai no sentido de confundir o tempo com a 

imaginação, o que, claro está, autoriza a concluir que o tempo é a essência 

da transcendência: 

O esquematismo transcendental é […] o fundamento da 
possibilidade intrínseca do conhecimento ontológico. Ele constrói o 
objecto na ob-jectivação pura, de tal modo que aquilo que é 
representado no pensamento puro se dá necessariamente sob uma 

                                                 
206 Martin Heidegger. Kant et le Problème de la Métaphysique, ed. cit., p. 131. 
207 Ibid, p. 147. 
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forma intuitiva na imagem pura [Bilde] do tempo. É portanto o 
tempo, enquanto a priori, que oferece desde logo ao horizonte da 
transcendência o carácter de uma oferta perceptível. Mas não só. 
Enquanto imagem única pura e universal, oferece ao horizonte da 
transcendência o carácter de uma abertura previamente 
circunscrita [vorgängige Umschlossenheit]. Este horizonte 
ontológico único e puro é a condição da possibilidade de o ente 
possuir, ele mesmo, este ou aquele horizonte particular aberto, de 
carácter ôntico. O tempo não confere apenas à transcendência uma 
consistência prévia e unificada, mas, na medida em que ele é aquilo 
que se oferece puramente, ele oferece-lhe uma espécie de suspensão. 
Ele torna perceptível ao ser finito o carácter de «oposição» da 
objectividade, carácter que pertence à finitude do acto de orientação 
por meio do qual se realiza a transcendência.208     

 

 A interpretação de Heidegger supõe, portanto, uma tese sobre a 

temporalização enquanto ‘fundamento da transcendência’. O tempo, com o 

seu carácter a priori, constitui-se como princípio sintético supremo. A defesa 

desta tese implica negar a ideia de um conhecimento ‘mediante o 

pensamento puro’. Na verdade, a terceira parte da exposição de Heidegger, 

consistindo numa reflexão sobre o ‘significado autêntico’ da instauração do 

fundamento da metafísica, irá tornar ainda mais evidente essa negação. 

Nessa parte, Heidegger vai ao ponto de defender que a imaginação 

transcendental é uma terceira faculdade e, mais do que isso, sustenta que 

essa ‘faculdade sem pátria’209 é primordial relativamente à intuição sensível 

e ao entendimento. Em última análise, o argumento de Heidegger é o de que 

não há pensamento puro sem aquilo a que Kant chama, logo no início da 

                                                 
208 Ibid, p. 166.   
209 Ibid, p. 194: «A imaginação transcendental é sem pátria. Isso não é tratado sequer na 
estética transcendental onde contudo, enquanto “faculdade de intuição”, ela devia ter 
lugar».  
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primeira parte da Estética Transcendental (A 17 B 31), “receptividade” – 

i.e., sem a capacidade de receber representações.        

Na última secção de Kant und das Problem der Metaphysik, 

Heidegger sublinha que o resultado da instauração do fundamento da 

metafísica não consiste simplesmente na conclusão de que a imaginação 

transcendental é o fundamento da possibilidade da transcendência, ou da 

síntese ontológica enquanto condição prévia da relação dos seres finitos com 

o que já existe. Kant mostrou antes, defende Heidegger, que a fundação da 

metafísica é uma interrogação sobre o homem. Citando uma passagem da 

introdução a um curso de lógica – passagem em que Kant coloca a pergunta 

«O que é o homem?» –, Heidegger observa: 

E por isso Kant enunciou inequivocamente o resultado autêntico da 
sua instauração do fundamento da metafísica. Também por isso, a 
tentativa de repetir a instauração recebe uma indicação precisa 
sobre a tarefa que lhe cabe. É verdade que Kant menciona apenas a 
antropologia de um modo muito geral. Contudo, […] não há dúvida 
de que apenas uma antropologia filosófica pode assumir a 
instauração do fundamento da verdadeira filosofia, da Metaphysica 

Specialis. Não será necessário concluir que uma repetição da 
instauração kantiana terá por tarefa específica o desenvolvimento 
sistemático de uma «antropologia filosófica» e que portanto tal ideia 
deve agora ser determinada?210 

 
 

Mas Heidegger considera que a ‘antropologia filosófica’ carece de 

bases, porque falta responder à questão da essência do homem. Assim, 

defende antes que é necessário pensar no que Kant alcançou – e pensar no 

‘carácter problemático’211 da questão da essência do homem. Partindo das 

                                                 
210 Ibid, pp. 264-265  
211 Ibid, p. 272. 
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questões que Kant, além da questão relacionada com a natureza do homem, 

colocou na introdução ao curso de lógica, e também na Crítica da Razão Pura 

(em A 805 B 333) – as questões: «Que posso fazer?», «Que devo fazer?», «O 

que me é permitido esperar?» –, Heidegger relaciona as três aspirações da 

razão humana com a finitude: «a razão humana não é apenas finita porque 

se coloca essas três questões, […] pelo contrário, coloca[-se] tais questões 

porque é finita, e de tal modo radicalmente finita que está em jogo, na sua 

racionalidade, essa própria finitude»212. O elemento comum às três questões 

– a finitude – legitima, portanto, a introdução da questão que diz respeito à 

natureza do homem. Segundo Heidegger, todas as questões derivam desta 

‘questão primordial’.   

No fundo, ao sublinhar a ‘questão primordial’ e o carácter seminal 

dessa questão, Heidegger está a insistir na necessidade de corrigir a ideia da 

preponderância das categorias do entendimento, ou seja, o privilégio da 

Lógica Transcendental sobre a Estética. Segundo a formulação breve de 

Michael Friedman, tornar a finitude do homem a base do conhecimento, 

unindo a sensibilidade e o intelecto numa ‘raiz comum’ (a imaginação 

transcendental’) que releva da temporalidade, «implica, por fim, que a base 

tradicional da metafísica ocidental do logos, Geist, ou razão seja 

definitivamente destruída»213. Na verdade, é esse o sentido da repetição da 

instauração do fundamento da metafísica:  

                                                 
212 Ibid, p. 273. 
213 Michael Friedman. The Parting of the Ways – Carnap, Cassirer, and Heidegger, ed. cit., 
p. 2.  
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Se a questão da finitude do homem deve determinar-se a partir de 
uma repetição original da instauração do fundamento da metafísica, 
será importante libertar essa questão kantiana da disciplina e do 
método da metafísica escolástica […].214  

 

Repetir a instauração do fundamento implica colocar a «questão do 

ser» sob a perspectiva do problema da finitude humana, i.e., desvincular a 

questão do ser da razão, de uma concepção aristotélica que enquadra a 

questão do ser no âmbito de uma «ontologia abstracta» e a trata como um 

«problema especial»215. Por outras palavras, importa especificar em que 

medida a ‘ontologia fundamental’, ou a metafísica do Dasein, esclarecem a 

«questão sobre a essência da compreensão do ser em geral»216. Perto das 

linhas finais do estudo, Heidegger justapõe o ser, o nada e o Dasein, como 

faz no texto de Was ist Metaphysik?, onde, a dada altura, afirma: «O nada é 

a condição que torna possível a revelação do ente como tal para o Dasein. O 

nada não constitui simplesmente o conceito antitético do ente mas a própria 

essência do ser compreende desde a origem o nada»217. Procurando lançar 

alguma luz sobre esta associação, Heidegger refere situações do quotidiano 

em que o ser aparece ao nível da ‘evidência’ [«Selbstverständlichkeit»]; mas 

estas situações, defende, têm a marca do carácter excepcional do homem, 

que se distingue dos entes que já existem, e no meio dos quais ele, homem, 

existe e é «responsável por si mesmo como ente»218.  

                                                 
214 Martin Heidegger. Kant et le Problème de la Métaphysique, ed. cit., p. 277.  
215 Ibid, p. 281.  
216 Ibid, p. 282.  
217 Id. Qu’est-ce que la métaphysique?, ed. cit., p. 53.     
218 Id. Kant et le Problème de la Métaphysique , ed. cit., p. 284. 
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A tese de Heidegger reitera, portanto, a ideia de que a verdadeira 

compreensão do ser depende da existência humana, ou seja, da finitude; o 

ser humano é a «finitude que se fez existência»219. A resposta para o 

problema do ser deve procurar-se no modo humano de existir, porque é ao 

homem que cabe a revelação e o confronto com o ser. Heidegger clarifica este 

ponto dizendo: «A questão sobre o que é mais original do que o homem não 

pode ser, em princípio, uma questão antropológica. Toda a antropologia, 

mesmo filosófica, pressupõe já o homem enquanto homem.»220 A questão não 

é antropológica mas metafísica: é uma questão de fundamento 

(Grundlegund). Assim, corrigindo Kant, Heidegger dirá que a metafísica da 

metafísica é a ‘metafísica do Dasein’. A interpretação de Kant und das 

Problem der Metaphysik não pretende provar outra coisa senão isso mesmo: 

que a metafísica do Dasein pode tornar-se a ‘metafísica da metafísica’ de que 

Kant falava numa carta de 1781 a Marcus Herz (carta que Heidegger 

cita221).  

O «terreno concreto que abre um caminho para o acontecimento da 

instauração»222 consiste – é esta a consequência última da interpretação que 

Heidegger formula acerca do significado da revolução copernicana levada a 

efeito por Kant – numa metafísica enquanto Dasein. Aquele terreno consiste 

numa compreensão do ser tendo por base a temporalidade que está 

«incrustada» na existência humana; uma compreensão em que o tempo se 

                                                 
219 Ibid. 
220 Ibid, p. 285.  
221 Ibid, p. 286, nota 1.   
222 Ibid, p. 286. 
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transformou no ‘horizonte transcendental da questão do ser’, na natureza da 

síntese a priori. Trata-se, em suma, de traçar de novo «os limites 

arquitectónicos e o desenho da possibilidade intrínseca da metafísica»223, o 

que significa uma instauração do fundamento que faça ruir «a supremacia 

da razão e do entendimento», e por meio do qual «a “lógica” [seja] privada do 

seu primado tradicional no seio da metafísica.»224.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 Ibid, p. 58.  
224 Ibid, p. 299.  
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2.3. CIÊNCIA, TÉCNICA E METAFÍSICA: A RESPOSTA DE HEIDEGGER A CARNAP 

 

Não nos podemos desfazer da metafísica  

 como nos desfazemos de uma opinião.225 

Martin Heidegger 

 

A relação entre a ciência e o pensamento metafísico é explicitamente 

formulada em três textos de uma fase posterior do pensamento de 

Heidegger, uma fase em que os temas da arte e da técnica serão objecto de 

especial reflexão: “Überwindung der Metaphysik” (trd. “Superação da 

Metafísica”), de 1936-1946, “Wissenschaft und Besinnung” (trd. “Ciência e 

Meditação”), de 1954, e “Die Frage nach der Technik” (trd. “Sobre a questão 

da técnica”), de 1953226. O primeiro texto consiste num conjunto de notas 

sobre o problema da superação da metafísica, escritas entre 1936 e 1946; o 

segundo corresponde a uma conferência proferida em Munique, em Outubro 

de 1953, o mesmo ano em que foi apresentada Die Frage nach der Technik. 

Nas notas de 1936-1946, Heidegger trata, essencialmente, três 

questões: a questão “o que é a metafísica?”; a questão específica da 

superação da metafísica, sendo que Heidegger rejeita como caminho a 

negação simples do platonismo; a questão da especificidade da ‘metafísica 

moderna’.  

                                                 
225 Martin Heidegger. “Dépassement de la Métaphysique” (1936-36). Essais et conférences, 
ed. cit., p. 81.  
226 Encontramos na Gesamtausgabe outros textos sobre a questão da metafísica (cf. 
“Entwürfe zur Geschichte des Seins als Metaphysik” (1941), trd. “Projecto para uma 
história do ser como metafísica”, ou “Die Erinnerung an die Metaphysik” (1941), “O 
recordar na metafísica”). No entanto, uma vez que pretendemos expor com algum detalhe os 
argumentos de Heidegger, concentrar-nos-emos nos três textos que indicamos. 
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A definição de metafísica que Heidegger apresenta em várias notas 

assenta na ideia de história (note-se que, como já foi referido no subcapítulo 

anterior, Heidegger deixou de utilizar, por volta de 1930, a palavra 

“metafísica” para referir um pensamento sobre o Dasein). A metafísica é a 

longa história do esquecimento do Ser (nota XIV) e, ao mesmo tempo, uma 

história (com estádios) que nasce de um pensamento sobre a história, sobre 

o tempo. Neste sentido, o que uma das notas (XI) diz sobre Nietzsche aplica-

se também à definição de metafísica: é metafísico o pensamento que entende 

como ‘critério do verdadeiro a não-historicidade’227. Na verdade, 

relativamente à possibilidade de superar ou ultrapassar a metafísica, 

Heidegger sublinha a necessidade de pensar a metafísica naquilo que ela é 

enquanto história do esquecimento, ou obscurecimento, do ser. É neste 

sentido que, na primeira das vinte e oito notas, Heidegger considera 

imprecisa a expressão “superação da metafísica”, defendendo que é preciso 

“superar” a metafísica sem que isto signifique o seu ‘recalcamento’ no 

‘horizonte da cultura filosófica’. Só superamos a metafísica, justifica, 

penetrando naquilo que ela significa na história do ser. Não podemos, dirá 

Heidegger um pouco mais adiante, falar da “metafísica como coisa do 

passado”. Com efeito, encontra-se logo no início desta abordagem ao 

problema da metafísica uma concepção incompatível com a solução lógico-

positivista, uma solução que definira a metafísica como algo que não existe 

de facto. Parecendo estar a responder a esta concepção, Heidegger afirma: 

                                                 
227 Martin Heidegger. “Dépassement de la Métaphysique”, Essais et Conférences, ed. cit., p. 
94.  
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«Não nos podemos desfazer da metafísica como nos desfazemos de uma 

opinião. Não podemos de modo nenhum fazê-la passar para trás dela 

mesma, como uma doutrina em que deixámos de acreditar e que já não 

defendemos»228.   

 Noutra nota, Heidegger compara a terra habitada pelo homem 

contemporâneo a um lugar devastado. A devastação é o resultado da 

metafísica. Assim, o homem moderno, enquanto animal racional e animal de 

trabalho, é um animal metafísico que convive directamente com a 

devastação. Isto porque o trabalho racional foi convertido numa instância – 

metafísica – de ‘objectivação incondicional de todas as coisas’, ou seja, numa 

subordinação das coisas à ‘vontade da vontade’. Em virtude desta 

‘objectivação’, os homens participam do esquecimento do ser e encontram-se 

num estado de ‘cegueira’. Tratando-se de um texto que mostra, segundo o 

comentário de Richard Rorty, que Heidegger estaria a fazer um percurso 

inverso ao de Wittgenstein – ou seja, a distanciar-se da perspectiva 

naturalista e historicista de Sein und Zeit229 –, encontramos várias 

referência à ‘verdade inicial’ do ser, que só poderá ser revivida depois do 

«colapso do mundo»230. Só o declínio total tornará perceptível o que 

aconteceu no começo, pondo fim ao horizonte da metafísica; por outras 

palavras, só aí terá lugar o ‘desdobramento do ser e dos entes’231 (que a 

metafísica confundiu). Mas, sobre este ponto, é preciso notar que Heidegger 

                                                 
228 Ibid, p. 81. 
229 Richard Rorty. “Wittgenstein, Heidegger, and the reification of language”. In Charles 
Guigon (ed.), op. cit., ed. cit., pp. 337-357. 
230 Martin Heidegger. “Dépassement de la Métaphysique”, Essais et Conférences, ed cit., p. 
82.  
231 Ibid, p. 89. 



115 

 

 
 

está a falar da “história”; o declínio dá-se com os ‘grandes factos da história 

mundial’. É na história do mundo que a metafísica atinge o ponto 

culminante, quando se atinge o ‘estádio da técnica’, o último estádio da 

metafísica («Usamos aqui “a técnica” num sentido essencial que equivale ao 

da metafísica consumada»232): «A verdade do ser ainda escondida nega-se 

aos homens da metafísica. O animal de trabalho está preso na vertigem das 

suas fabricações, de modo a que ela se rasgue a si mesma, se destrua e 

chegue à nulidade do Nada»233. Com efeito, para Heidegger, a metafísica é a 

fatalidade do Ocidente, «o traço fundamental da história da Europa 

Ocidental»234.  

 Nas suas notas, Heidegger coloca também a questão de saber até que 

ponto a metafísica faz parte da natureza do homem. Procurando negar a 

definição que entende o homem como um animal com faculdades, um animal 

racional (é uma tese contrária a esta definição que está em causa na 

interpretação radical da obra de Kant), Heidegger questiona “O que é a 

metafísica?”, “O que é a natureza?” e “O que é o eu?”. Ao fazer a paráfrase da 

resposta cartesiana à terceira destas questões – o ‘eu’ é a coisa mais certa, 

solidamente estabelecida e indubitável –, Heidegger relaciona o cogito com a 

noção de objectivação de todas as coisas, numa passagem que será 

pertinente citar, uma vez que explicita um ponto igualmente importante na 

leitura de Kant:  

                                                 
232 Ibid, p. 92. 
233 Ibid, p. 83.  
234 Ibid. p. 88. 
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Para Descartes, o ego cogito é, em todas as cogitationes, [..]  aquilo 
que está presente, fora de questão, indubitável, aquilo que existe já 
em toda a ciência, a coisa realmente certa, solidamente estabelecida 
antes de qualquer outra, aquilo que coloca qualquer coisa em 
relação consigo e que ainda a o-põe a qualquer outra.  
Ao objecto pertencem por sua vez o fundo de essência constitutiva 
daquilo que se o-põe (essentia-possibilitas) e a posição do que está 
em frente (existentia). O objecto é a unidade da posição estável 
(Ständigkeit) (e) do fundo constitutivo. O fundo (Bestand) na sua 
posição (Stand) é fundamentalmente relacionado com a «colocação 
em posição» (Stellen) do «representar» (Vor-stellen), no sentido em 
que «representar» é ter diante de si qualquer coisa que se torna 
segura. O objecto original é a objectidade em si mesma. A 
objectidade original é o eu penso no sentido de eu percebo que, 
anteriormente a tudo o que é perceptível, se estende para diante 
(sich vor-legt) e já se projectou, que é subiectum. Na ordem da 
génese transcendental do sujeito, o sujeito é o primeiro objecto de 
uma representação ontológica.  
Ego cogito, é cogito no sentido de: me cogitare.235      

 

 
 Tendo implícita uma concepção que define o objecto como ‘a coisa que 

está em posição de ser representada’, como presença para um modo de 

representação que visa captar um objecto, a filosofia transcendental é a 

«forma moderna da ontologia» convertida em teoria do conhecimento. 

Segundo Heidegger, esta é a forma da «metafísica moderna»236, uma forma 

cujo traço distintivo é, portanto, a tradução da ‘existência do ser’ em 

‘objectidade’. Conhecer, para os metafísicos modernos, é representar algo 

concebido em oposição a uma instância da representação. É neste sentido 

que, para Heidegger, a teoria do conhecimento que caracteriza a metafísica 

moderna releva da ideia de teoria, no sentido etimológico do termo: é uma 

                                                 
235 Ibid, pp. 84-85. 
236 Ibid, p. 85. 
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teoria da contemplação (theoria), que pensa o ser como objecto e que entende 

a verdade como certeza a respeito do modo de representação. A própria 

noção de “teoria do conhecimento”, observa Heidegger, mostra como a 

metafísica moderna abdicou da interrogação sobre o ser: enquanto 

metafísica do objecto237, ela insere-se em toda a tradição metafísica que 

esqueceu o problema da existência.     

Sobre Hegel, Heidegger coloca a questão “por que razão podemos 

apenas falar da metafísica hegeliana como o começo do fim da metafísica?”. 

A razão é esclarecida logo adiante: a metafísica hegeliana é, também, uma 

forma de domínio da “certeza” sobre a existência do ser, uma vez que a 

existência é pensada logicamente. E, ao sugerir que os movimentos que se 

opõem a esta metafísica ainda lhe pertencem, Heidegger está, bem 

entendido, a apresentar uma interpretação metafísica de Schopenhauer e 

Nietzsche238, autores de propostas anti-hegelianas. Tal merece a seguinte 

justificação:  

A reviravolta do platonismo, reviravolta em que as coisas sensíveis 
se tornam para Nietzsche o mundo verdadeiro e as coisas supra-
sensíveis o mundo ilusório, permanece inteiramente no interior da 
metafísica. Este modo de superar a metafísica, que Nietzsche 
concebe, em concordância com o positivismo do século XIX, assinala 
apenas, embora de uma forma diferente e superior, que já não nos 
podemos desprender da metafísica. Parece mesmo que a meta-, a 
passagem pela transcendência ao supra-sensível, é aqui abandonada 

                                                 
237 Na nota XV, Heidegger completa este pensamento referindo-se a um conceito essencial da 
crítica kantiana (o da apercepção transcendental) e considerando que ele contribui para a 
noção de verdade como certeza (Ibid., p. 97). 
238 Sobre o comentário de Heidegger sobre Nietzsche, e a consequente inclusão deste filósofo 
no conjunto dos metafísicos, veja-se o estudo de Bernd Magnus Heidegger’s Metahistory of 
Philosophy: Amor fati, Being and Truth (ed. cit.), em particular os dois últimos capítulos. 
Segundo Magnus, é Heidegger estaria a interpretar outros filósofos de modo a corroborar as 
suas próprias teorias.    
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em favor de uma posição que permanece do lado «elementar» da 
realidade sensível, enquanto o esquecimento do ser é simplesmente 
conduzido à sua conclusão e o supra-sensível, enquanto vontade de 
poder, é libertado e posto em acção239.         
 

 

Desenvolvendo uma interpretação metafísica da ‘vontade’, Heidegger 

defende que a ‘vontade de vontade’ subordina as coisas ao cálculo e à 

organização e fá-lo sob a forma da «técnica», que releva da supremacia da 

«razão calculadora». Nietzsche foi, portanto, incapaz de realizar a 

verdadeira superação da metafísica porque não conseguiu perceber o que é a 

metafísica: não percebeu que a definição de verdade assente na ideia de 

vontade prolonga certos postulados “modernos” que definem a natureza 

como aquilo a razão legisla.  

Num texto que corresponde a uma conferência proferida em 1953 – 

“Die Frage nach der Technik” (trd. “Sobre a questão da técnica”) –, 

Heidegger, reflectindo sobre a técnica, tece algumas considerações sobre a 

ciência moderna. Em traços gerais, vê-a como uma tentativa de submeter a 

natureza a certos modos de representação. Dito de outro modo, considera 

que a ciência, aliando-se à técnica, investiga a natureza sob o ponto de vista 

da ‘teoria pura’; a natureza é constrangida na medida em que mostra apenas 

aquilo que a ciência quer, aquilo que a ciência estipula nos seus esquemas e 

modelos:  

                                                 
239 É no ensaio “Qui est le Zarathoustra de Nietzsche?” que Heidegger desenvolve esta 
justificação, considerando que o «ser da existência, na metafísica moderna e através dela, 
aparece expressamente, especialmente, como vontade» e que a metafísica da vontade nasce 
de um ressentimento em relação ao tempo (Martin Heidegger. “Qui est le Zarathoustra de 
Nietzsche?” (1953). Essais et conférences, ed. cit., pp. 116-145).    
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O comportamento «empreendedor» do homem […] revela-se desde 
logo no aparecimento da ciência moderna, exacta, da natureza. O 
modo de representação próprio desta ciência persegue a natureza 
considerada como um conjunto calculável de forças. A física 
moderna experimental não é uma física experimental porque aplica 
à natureza os aparelhos para a interrogar, mas inversamente: é 
porque a física – já como pura teoria – coloca a natureza numa 
posição de intimação (stellt) para se mostrar como um complexo 
calculável e previsível de forças que a experimentação é encarregue 
de a interrogar, de modo a que se saiba se e como a natureza assim 
intimada responde ao apelo.240   

  

Explica-se, assim, a relação entre a ciência matemática da natureza, 

que nasce com Descartes e Newton, e a técnica: esta relação é o resultado de 

um caminho iniciado com uma configuração da ciência segundo modelos 

matemáticos, porque o “desvelamento” condicionado é algo que «reina já na 

física»241. Heidegger observa ainda que, mesmo sem coincidirem de um 

ponto de vista histórico/cronológico (ponto de vista que a análise de 

Heidegger ignora), a física moderna é o precursor da ‘intimação’ que está na 

base da técnica. Neste sentido, é possível considerar, conclui Heidegger, que 

o gesto de ‘acometimento’ (Ge-stell) – o gesto que visa o constrangimento da 

natureza para retirar dela o maior proveito possível – faz parte da essência 

da ciência moderna. A técnica não é, portanto, ciência aplicada mas a 

própria essência da ciência revelada: 

Se, cada vez mais, a física moderna deve aceitar o facto de que o seu 
domínio de representação escapa a toda a intuição, esta renúncia 
não lhe é ditada por nenhuma comissão de sábios. Ela é provocada 
pelo poder de Acometimento, que exige que a natureza possa ser 
investida como terreno. É por esta razão que, qualquer que seja o 

                                                 
240 Id. “La question de la technique”, Essais et Conférences, ed. cit., p. 29.  
241 Ibid. 
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movimento pelo qual a física se afaste do modo de representação 
exclusivamente centrado nos objectos e que até recentemente era o 
único que contava, há algo a que ela não pode renunciar: a saber, 
que a natureza responda ao apelo de uma maneira qualquer, mas 
apreensível pelo cálculo, e que ela possa ser investida enquanto 
sistema de informações.242     

   

Contudo, os problemas associados à ciência e à técnica moderna que 

Heidegger irá identificar são de natureza ontológica ou ética, e as noções de 

‘ameaça’ e ‘perigo’ derivam de postulados desta natureza: 

[…] a não-ocultação segundo a qual a natureza se revela como um 
efeito complexo e calculável de forças pode sem dúvida autorizar 
constatações exactas; mas, justamente devido a este sucesso, pode 
permanecer o perigo de que o verdadeiro se esquive no meio de toda 
esta exactidão243.  
 

 
Heidegger retoma aqui um ponto importante que aparece no início do 

ensaio244 e já aparecera também na conferência Was ist Metaphysik?245 e 

nas notas sobre a superação da metafísica246 (trata-se de um ponto sobre a 

não coincidência entre o verdadeiro, o rigoroso e o exacto). Mais adiante, 

clarifica a questão da ameaça: 

A ameaça que pesa sobre o homem não vem em primeiro lugar das 
máquinas e aparelhos da tecnologia, cuja acção pode eventualmente 
ser mortal. A verdadeira ameaça já atingiu o homem no seu ser. O 
reino do Cometimento ameaça-nos com a eventualidade de que o 
homem possa ser impedido de regressar a um desvelamento mais 
original e escutar assim o apelo de uma verdade mais primordial.247   

 

                                                 
242 Ibid, p. 29. 
243 Ibid, pp. 35-36, itálico meu.   
244 Ibid, p. 11. 
245 Id. Qu’est-ce que la métaphysique?, ed. cit.,p. 43.  
246 Id. “Dépassement de la Métaphysique”, Essais et Conférences, ed. cit., p. 101.  
247 Id. “La question de la technique”, Essais et Conférences, ed. cit., p. 37.  
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Como nota Hubert L. Dreyfus248, é erróneo interpretar a preocupação 

de Heidegger com a técnica como uma preocupação ecológica – uma 

interpretação que noções como “devastação” parecem autorizar: «Apenas 

aqueles que pensam que Heidegger se opõe à tecnologia ficarão 

surpreendidos com este ponto. No momento em que percebermos que a 

tecnologia é o nosso último entendimento do ser, ficar-lhe-emos gratos»249. 

Na verdade, o perigo que o «entendimento tecnológico do ser»250 comporta 

prende-se com a possibilidade de uma definição da existência humana que 

não contemple a verdade, ou que subordine a verdade à exactidão, que 

caracteriza as ciências matemáticas da natureza. Dito de outro modo, se o 

entendimento tecnológico que visa o aproveitamento dos recursos da 

natureza (i.e., que interpela a natureza) for compreendido como o único 

modo de relação com o ser, isso significa que foi abandonada a ideia de que a 

liberdade advém da relação com a verdade, i.e., da participação no 

desvelamento ou não-ocultação («a não-ocultação, ou seja, a verdade…»251). 

Na verdade, Heidegger defende que a técnica moderna pode não significar 

uma prisão para o homem, desde que este perceba verdadeiramente a 

‘essência da técnica’: «[…] é a técnica que exige de nós que pensemos 

segundo uma outra acepção aquilo que entendemos geralmente por essência 

(Wesen)»252. O homem liberta-se ao interrogar o perigo que enfrenta – uma 

ideia que Heidegger encontra em dois versos de Hölderlin (e na etimologia 

                                                 
248 Hubert. L. Dreyfus. “Heidegger on the connection between nihilism, art, technology, and 
politics”, in Charles Guigon (ed.), op. cit., p. 307. 
249 Ibid. 
250 Ibid, p. 303.  
251 Martin Heidegger. “La question de la technique”, Essais et Conférences, ed. cit., p. 37.  
252 Ibid, p. 40. 
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do verbo “retten”)253. E é neste sentido que a superação da metafísica e a 

superação da técnica coincidem: precisamos de interrogá-las naquilo que 

são, i.e., na sua origem, e não dispensá-las.  

Se em Carnap os poetas dizem com talento aquilo que os metafísicos 

procuram dizer, em Heidegger são eles – Hölderlin, Hebel e Goethe – que 

corrigem a linguagem dos filósofos, sendo este o remédio que o autor de Sein 

und Zeit propõe para o destino ou vocação do Ocidente. É que, para 

Heidegger, perceber a essência da técnica implica abandonar a linguagem 

da filosofia, segundo a qual “essência” quer dizer “aquilo que qualquer coisa 

é” (a quidditas). Assim, o pensamento que Heidegger desenvolve com a 

ajuda dos versos dos poetas leva-o a concluir que a essência da técnica não 

releva da instrumentalidade («Enquanto representarmos a técnica como um 

instrumento, permanecemos ligados à vontade de dominar»254), mas da 

ambiguidade: se o Acometimento é, como na técnica moderna, o acto de 

investir e dominar, que apenas retira frutos da natureza, oculta-se a ideia 

de desvelamento e, em consequência disto, a nossa relação – de ‘seres 

livres’255 – com a essência da verdade está comprometida; mas, por outro 

lado, o Acometimento, tendo lugar no homem, recorda-lhe256 o seu papel: 

«ser (ainda inexperiente, mas talvez mais experiente no futuro) aquele que 

foi incumbido de velar pela essência da verdade»257. É neste ponto que a 

                                                 
253 Ibid, p. 38.  
254 Martin Heidegger. “La question de la technique”, Essais et Conférences, ed. cit., p. 44. 
255 Ibid. 
256 Na interpretação de Hubert L. Dreyfus, o homem recorda-se deste papel ao perceber o 
carácter histórico (portanto, não ‘fatal’) do entendimento tecnológico do ser. Cf. Dreyfus. op. 
cit., pp. 307.       
257 Martin Heidegger. “La question de la technique”, Essais et Conférences, ed. cit., p. 45. 
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essência da técnica remete para aquilo a que os Gregos chamavam ἀλήθεια, 

ou seja, para o desvelamento que produz a verdade, provando-se assim a 

verdade da poesia de Hölderlin, onde o homem é descrito como aquele que 

‘habita poeticamente a terra’.       

Em última análise, nas observações sobre ciência que surgem no 

artigo “Sobre a questão da técnica”, o ponto de Heidegger prende-se com o 

carácter autotélico das teorias, e com a contradição que existe na expressão 

“teoria do real” (expressão que aparecerá no texto “Wissenschaft und 

Besinnung”). Heidegger não está contra a ciência, mas antes contra a 

possibilidade de colapsarem as noções de verdade e exactidão, o que 

acontece se entendermos a verdade como aquilo que a teoria prescreve. 

Como George Steiner sublinha:  

No «questionar do ser» […] não há nem um constrangimento nem 
uma investida programática de indagação para obter a resposta 
(uma investida inequivocamente codificada na silogística e na lógica 
formal). Questionar verdadeiramente é entrar em concordância 
harmoniosa com o que está a ser questionado. Longe de ser o 
iniciador e o único senhor do encontro, como Sócrates, Descartes e os 
cientistas-tecnólogos o são invariavelmente, o questionador 
heideggeriano mantém-se aberto ao que está a ser questionado e 
torna-se a sede vulnerável, o espaço permeável do seu 
desvendamento.258      
 

 
Em “Wissenschaft und Besinnung” (trd. “Ciência e Meditação”), texto 

de uma conferência pronunciada em 1953, Heidegger retoma a questão da 

técnica e da ciência, continuando a sustentar a ideia de que o problema do 

entendimento científico-tecnológico do ser reside no facto de já se saberem as 

                                                 
258 George Steiner. op. cit., p. 56.   
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respostas. A posição de Heidegger não é a posição anti-intelectualista de 

Henri Bergson, descrita por Nelson Goodman como o exemplo da posição 

daqueles que condenam o esforço com vista «à precisão e à sistematização 

em filosofia»259. O ponto de Heidegger prende-se com a necessidade de não 

aproximar a exactidão (que a teoria impõe nas ciências matemáticas) da 

apropriação do ser, porque, nas palavras de Steiner, essa aproximação 

impede que a interrogação continue.     

 Num dos primeiros parágrafos do texto de 1953, Heidegger avança 

com a ideia de que «a ciência é o modo […] através do qual tudo aquilo que 

existe se expõe diante de nós»260. Sobre esta característica (‘fatalidade’) do 

Ocidente – a ciência –, Heidegger rejeita a explicação segundo a qual essa 

característica releva do desejo de conhecer, uma das «representações 

habituais» sobre a ciência261. Na verdade, precisamos de clarificar o que é a 

ciência262, e, para isso, é importante atentar na definição segundo a qual «[a] 

ciência é teoria do real». Antes de iniciar a clarificação, Heidegger explicita o 

método que irá seguir: as considerações etimológicas, defende, são 

desprovidas de significação se não servirem para corroborar um pensamento 

sobre as coisas de que ‘fala’ uma palavra. Isto porque, como também é 

sublinhado no texto sobre a técnica, os filósofos criam uma linguagem – que 

                                                 
259 Nelson Goodman. “The Significance of Der Logische Aufbau Der Welt”, in Paul Arthur 
Schilpp (ed.). The Philosophy of Rudolf Carnap. ed. cit., p. 552.   
260 Martin Heidegger. “Science et méditation”, Essais et Conferences, ed. cit., p. 49.  
261 Ibid, p. 50.  
262 Ibid: «Para que possamos contemplar esta situação, é necessário no entanto que exista 
uma clareza suficiente sobre a questão de saber o que é a ciência».  
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os poetas, por sua vez, ajudam a corrigir. E para Heidegger, os pensadores 

gregos ‘pensavam a partir da sua linguagem’263. 

A ciência moderna, na sua essência técnica, trouxe à luz do dia uma 

característica do pensamento ocidental que até então ficara esquecida: uma 

característica que, segundo Heidegger, remonta aos Gregos. Defender isto 

implica, naturalmente, considerar que exige clarificação a ideia de que os 

séculos XVII e XVIII foram um tempo de “revolução científica”, a que Kant 

daria a correspondente resposta filosófica com a sua “revolução 

copernicana”. O saber da ciência moderna não tem um ‘carácter 

revolucionário’264, porque é, na verdade, o prolongamento de um modo de 

pensar. Retomando a metáfora da raiz, afirma Heidegger: «Nenhuma 

meditação sobre aquilo que existe hoje pode nascer e desenvolver-se sem que 

ela funde as suas raízes no solo da nossa existência histórica através de um 

diálogo com os pensadores gregos e com a sua língua»265. Com os pensadores 

e com os poetas, acrescenta.  

Com efeito, a técnica moderna é «completamente estranha à 

antiguidade, mas tem nela contudo a sua origem essencial»266, e as 

considerações etimológicas que encontramos no texto de Heidegger 

pretendem mostrar, justamente, a existência daquela origem, e, ao mesmo 

tempo, provar que a ciência e a técnica fazem parte da fatalidade do 

Ocidente, i.e., de um pensamento que culminou na noção de que o real é 

                                                 
263 Ibid, p. 58.  
264 Ibid, p. 51.  
265 Ibid, p. 52. 
266 Ibid, p. 52.  
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aquilo que é feito, produzido. A mesma ideia surge nas notas sobre a 

superação da metafísica e diz respeito a uma equivalência – que Heidegger 

situa historicamente no século XVII – entre «o real» e aquilo que está na 

posição do objecto267. Assim, ganha pertinência a questão de saber o que é a 

teoria. Novamente apoiado na etimologia, Heidegger conclui que a relação 

teórica designava, entre os Gregos, uma relação contemplativa, uma 

“posição” em que era possível velar pela verdade, concebida – segundo 

Parménides – como desvelamento, não-ocultação. Sobre a diferença entre a 

teoria na acepção dos Gregos e a teoria na frase «a ciência é a teoria do real», 

Heidegger defende que essa diferença não é tão acentuada como poderia 

supor-se. 

A diferença, clarificará Heidegger, é que, apesar de a ciência moderna 

se definir como ciência pura, no sentido de “desinteressada”, ela é uma 

intervenção no real, na medida em que concebe o real como ‘coisa presente e 

evidente’268, i.e., coisa que está numa posição de objecto. Além disso, a 

ciência imagina, para sua segurança, um real dividido em distritos 

(compartimentos) de objectos:  

(A ciência) assegura-se do real na sua objectidade. Daqui resultam 
campos de objectos, campos que a ambição científica pode seguir 
procurando os objectos. A (o modo de) representação que segue o 
rasto e que se assegura de todo o real na sua objectidade 
“localizável” é o traço fundamental da representação através da qual 
a ciência moderna responde ao real.269  

  

                                                 
267 Ibid, p. 57.  
268 Ibid, p. 62.  
269 Ibid, pp. 62-63.  
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O ponto, para Heidegger, é que toda a objectivação nasce de um 

cálculo metodicamente imposto. A objectivação é a natureza legislada. 

Heidegger está a afirmar, na verdade, que a ideia de ciência desinteressada 

é uma ficção. É neste sentido que profere a seguinte observação sobre a 

linguagem dos compartimentos científicos e, em última instância, sobre o 

carácter autotélico das teorias: 

A física não pode dizer nada sobre o assunto da física. Tudo o que a 
física diz fala a linguagem da física. A própria física não é objecto 
possível de uma experiência física. E o mesmo se aplica à filologia. 
Enquanto teoria da língua e da literatura, ela não é nunca objecto 
possível de uma consideração filológica. Podemos dizer o mesmo de 
cada ciência.270    

 

O argumento parece, assim, desdobrar-se: por um lado, Heidegger 

nega que as teorias possam ser desinteressadas. Elas não o são porque a 

ciência precisa de tornar a natureza evidente. Por outro lado, afirma que a 

ilusão do desinteresse nasce do facto de se conceber as ciências como 

‘evidentes’, como conjuntos de teorias que é possível testar. No fundo, a 

noção de Incontornável que surge no texto de Heidegger271 designa tudo o 

que não é tido como ‘digno’ de questionamento. É sobre o Incontornável que 

se debruça a meditação, por oposição a uma razão certa de si, que não (se) 

interroga. Assim, Heidegger não está verdadeiramente a rejeitar a ciência; 

sublinhando o facto de as ciências viverem uma «crise de fundamentos»272, 

sugere que se siga o caminho da meditação. Afinal, como já é defendido em 

                                                 
270 Ibid, p. 73. 
271 Ibid, p. 73. 
272 Ibid, p. 74.  
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“Sobre a questão da técnica”, a ciência e a técnica – não sendo “cultura”, ou 

seja, algo que impõe ao homem ‘um modelo imutável que deve dirigir o seu 

fazer’273 – podem constituir-se como perigos que suscitem um 

questionamento sobre o fundamento, podendo, deste modo, libertar da 

metafísica, libertar o Ocidente da arrogância sobre todas as coisas.  

Se pensarmos no problema do ‘desmembramento das ciências’, que 

Heidegger refere nos textos de 1929, está em causa, na divergência que a 

análise de Carnap em “Überwindung der Metaphysik” pretendia enfatizar, 

um desacordo a respeito do fundamento para uma unificação. Para 

Heidegger, a interrogação e o questionamento devem ser parte da ciência, 

mas o pensamento que exigem não se coaduna com a subordinação à 

autoridade da lógica, cujo carácter ‘inviolável’ é explicitamente questionado 

em Was ist Metaphysik?. Heidegger e Carnap defendem, no entanto, uma 

ideia semelhante: a de que é necessário superar os «problemas ontológicos 

tradicionais»274. Com efeito, o projecto de Carnap pretendia, também, 

                                                 
273 Ibid, p. 77.  
274 Na sua “Autobiografia Intelectual”, Carnap afirma que, de acordo com o princípio da 
tolerância, «as asserções de que uma determinada linguagem é a linguagem correcta […] 
são eliminadas, e os problemas ontológicos tradicionais, […] por exemplo, os problemas 
acerca da “essência do número”, são totalmente eliminados» (“Intellectual Autobiography”, 
in Paul Arthur Schilpp (ed.). The Philosophy of Rudolf Carnap, ed. cit., p. 55). Carnap 
afirma também que o seu modo de pensar se caracterizava pela neutralidade «a respeito 
das controvérsias tradicionais, e.g. realismo vs. idealismo, nominalismo vs. platonismo 
(realismo de universais), materialismo vs. espiritualismo, e assim por diante.» (Ibid, p.18). 
Em Scheinprobleme in der Philosophie (trad. Pseudoproblemas da Filosofia), Carnap 
procura demonstrar que as teses do Realismo e do Idealismo não têm sentido, i.e., conteúdo 
factual, apesar de terem «significado histórico-cultural» (Pseudoproblemas da Filosofia. A 
psique alheia e a disputa em torno do Realismo. Tradução de António Zilhão. Lisboa: 
Cotovia, 2002, p. 79 [Scheinprobleme in der Philosophie. Das Fremdpsychische und der 
Realismusstrei, 1928].    
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substituir a ontologia pela sintaxe lógica, e, advogando um ‘princípio de 

tolerância’, ultrapassar as controvérsias de toda a metafísica275.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
275 Michael Friedman sublinha que o princípio da tolerância (ou do convencionalismo) irá 
dar origem à distinção, desenvolvida por Carnap em “Empiricism, Semantics, and 
Ontology” (1950), entre ‘questões internas’ e ‘questões externas’ (cf. Michael Friedman. 
Reconsidering Logical Positivism, ed. cit., pp. 215-216).    


