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Os cadernospetfilosofia são uma publicação do PET (Programa de 

Educação Tutorial) do curso de Filosofia da UFPR (Universidade Federal do 

Paraná), dedicado à divulgação da pesquisa realizada por estudantes de 

graduação e pós-graduação em Filosofia. Trata-se, assim, de uma revista de 

estudantes, editada por estudantes (sob a supervisão de professores-tutores) e 

endereçada a estudantes de filosofia, visando oferecer-lhe um certo modelo e 

padrão de pesquisa desenvolvida por seus pares no Brasil. 

Esta é uma edição especial dos cadernospetfilosofia dedicada aos trabalhos 

apresentados no IX Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia da UFPR, 

realizado entre os dias 26 a 30 de setembro de 2016. O evento contou com 

mais de cem comunicações de graduandos e pós-graduandos de instituições de 

todo país, das mais diversas áreas da filosofia. Com a publicação deste 

cadernos de resumos expandidos esperamos contribuir para que os debates 

realizados durante o encontro continuem para além do término do evento. 
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A agonia moderna e os artefatos tecnológicos: 
ensaios de Christian Ferrer sobre tecnologia, 
afeto e sofrimento 

 
Alysson Eduardo De Carvalho Aquino 
Doutorando em Tecnologia pela UTFPR 

alysson.aquino@gmail.com 
 

Nabylla Fiori De Lima  
Doutoranda em Tecnologia pela UTFPR 

nabyllafiori@gmail.com 
 

Neste trabalho apresentamos as reflexões do filósofo argentino 
Christian Ferrer sobre as relações entre tecnologia, afeto e sofrimento. 
Ferrer realiza uma autópsia política da modernidade, dissecando o 
corpo e a subjetividade modernos. Dialogando com reflexões de 
Schopenhauer e Nietzsche sobre a sensibilidade moderna, Ferrer 
encontra como sintoma subjetivo da modernidade a vontade de fugir 
da dor e invisibilizar a morte. Os sentimentos de sofrimento se 
tornaram algo sem sentido e nas relações entre corpo e técnica que o 
filósofo argentino identifica a proveniência destes sintomas. 

É através do conforto do lar e dos novos artefatos tecnológicos 
que os sujeitos modernos encontram subterfúgios para blindar sua 
agonia. Assim, esses artefatos revelam os sintomas desses corpos, pois 
cumprem tarefas de amortecimento. Em seu exame, então, o autor visa 
investigar o motivo da perda de sentido no sofrimento. Detecta uma 
mudança no significado da palavra "confortação": “há dois séculos 
atrás, consolar e amparar uma pessoa devastada pela tragédia ou 
inconsolável por uma reversão da fortuna suporia que outros 
estivessem formados espiritualmente para assisti-la, e toda uma série de 
tecnologias afetivas e espirituais operavam desde uma idade precoce a 
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fim de moldar a alma caridosa”1 (FERRER, 2004, p. 3, tradução 
nossa2). Dessa maneira, pensava-se conforto relacionado ao 
desenvolvimento de tecnologias de cuidado e afeto; atualmente, a 
confortação se transformou na palavra “conforto” e perdeu sua relação 
com atitudes espirituais e de fortalecimento da alma e está cada vez 
mais ligada às comodidades domésticas ou urbanas. “A tecnologia 
oferece conforto”3 (FERRER, 2004, p. 3). 

Sem tecnologias para o fortalecimento da alma, “apenas os 
"acolchonadores artificiais" permitem tolerar o contato com a dor”4 
(FERRER, 2004, p. 4). Por conseguinte, no anseio de construir corpos 
indolores, surge a necessidade de se desenvolver variados meios de se 
aplacar a dor do sujeito moderno. Assim, emergem as indústrias do 
estado de ânimo que funcionam como poções modernas para manter 
os corpos vivos (belos e jovens), ocupando o lugar que outrora coube 
às relações sociais, aos ideais políticos e/ou religiosos. Os fármacos 
(“aplacadores da dor” e “potencializadores do corpo” (FERRER, 2012, 
p. 67), as indústrias médicas, turísticas ou de passatempos lúdicos e 
culturais, a proliferação das cirurgias estéticas, academias de ginástica, 
são os antídotos que os corpos modernos bebem a fim de invisibilizar a 
morte e aplacar as dores. Estas indústrias do corpo revelam sintomas: 
“sua profusão faz sentido em sociedades altamente técnicas que 

                                                           

1 “dos siglos atrás, consolar y amparar a una persona devastada por la tragedia o 
acongojada por un revés de fortuna suponía que otros estuvieran formados 
espiritualmente para asistirla, y toda una serie de tecnologías afectivas y espirituales 
obraban desde muy temprana edad a fim de dar forma al alma caritativa” (FERRER, 
2004, p. 3). 
2 As citações em espanhol foram traduzidas pelos autores deste texto e as citações 
originais foram mantidas nas notas de rodapé.  
3 “La tecnología ofrece confort”  
4 “solo los “acolchonadores artificiales” permiten tolerar el contacto con el dolor” 
(FERRER, 2004, p. 4). 
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promovem o valor de troca do corpo: cumprem tarefas de 
amortecimento”5 (FERRER, 2004, p. 8). 

O autor identifica nos “efeitos [...] não previstos das rebeliões 
culturais da década de 1960, como a ideia de que a juventude é um ator 
político fundamental” (FERRER, 2012, p. 64), a emergência de uma 
ideologia à qual denomina juvenilismo. A busca desesperada pelos 
produtos da “indústria do estado de ânimo” é resultante das atuais 
necessidades de sobrevivência na modernidade. Ferrer afirma: “O 
"juvenilismo" liquidificou as filosofias da história e fugir da dor se 
transformou em anseio urgente”6 (FERRER, 2004, p. 8). A nenhum 
indivíduo é permitido o envelhecimento e a perda do vigor. A questão, 
aponta Ferrer, “é que milhões de pessoas devem se ocupar em dar 
provas constantes de levar vidas afetivas plenas e, também trabalhar a 
eventual frustração e a inevitável deterioração do corpo. São trabalhos 
forçados” (FERRER, 2012, p. 60). 

A demanda de gozo da sociedade encontra no gênero 
pornográfico a “promessa de felicidade perfeita”7 (FERRER, 2004, p. 
9). Se antes o diferenciador social por excelência era o dinheiro, nas 
últimas décadas uma outra coordenada surge, inserindo um outro 
diferenciador social que se cruza com o anterior: "a coordenada que 
contém os valores definidos pela beleza e pelo corpo jovem"8 
(FERRER, 2004, p. 9). Os fluxos de capitais encontram os fluidos 
libidinais. Nesta hibridização, a indústria pornográfica exerce uma 
"curvatura" na sociedade: 

 

                                                           

5 “su profusión adquiere sentido en sociedades altamente tecnificadas que promueven el 
valor de intercambio del cuerpo: cumplen tareas de amortiguación” (FERRER, 2004, p. 8). 
6 “El “juvenilismo” licuó a las filosofías de la historia y huir del dolor se transformó en 
anhelo urgente” (FERRER, 2004, p. 8). 
7 “promesa de felicidad perfecta” (FERRER, 2004, p. 9). 
8“la coordenada que contiene valores definidos por la belleza y el cuerpo joven” 
(FERRER, 2004, p. 9). 



 

 

14 

fazendo pressão sobre os costumes e expectativas sociais: sobre a 
dieta alimentícia, a ginástica, o consumo de apliques eróticos, o 
desenho de moda e sobre outros gêneros midiáticos, em cujas 
bordas proliferam dezenas de indústrias para um mercado 
emergente: do sexshop à cirurgia estética, da lipoaspiração à 
prostituição de luxo, do rastreamento biotecnológico dos genes do 
prazer à seleção de promotoras, da autoprodução da aparência pela 
ordem de trabalho ou para animar festas de quinze anos. O etcétera 
é longo; e o desconforto e inconvenientes que estas ginásticas 
representam são suportadas porque são percebidas como 
sofrimentos dotados de sentido9 (FERRER, 2004:10). 
 

A pornografia, portanto, ocupa um lugar vazio na subjetividade 
dos sujeitos modernos, prometendo gozo ilimitado: "a essência do 
gênero se condensa em uma mensagem de felicidade compartilhada"10 
(FERRER, 2004, p. 9). 

Apesar de potencializarem os corpos e aplacarem as dores, para 
Christian Ferrer essas tecnologias amortecedoras não conseguem tomar 
totalmente o lugar das invenções afetivas e espirituais. É nessa 
incapacidade dos aparatos tecnológicos modernos que o filósofo 
vislumbra possibilidades de mudança desse modo de viver. Dentro 
disto, “a pergunta política pelo tipo de vida que levamos atualmente é a 
precondição para poder sair dos círculos viciosos” (FERRER, 2012, p. 
64).  

Christian Ferrer denuncia a pobreza no debate público sobre 
uma vida desejável, recusando o tabu político em torno das questões 

                                                           

9“haciendo presión sobre costumbres y expectativas sociales: sobre la dieta alimenticia, el 
trabajo de gimnasio, el consumo de apliques eróticos, el diseño de moda y sobre otros 
géneros mediáticos, en cuyos bordes proliferan decenas de industrias para un mercado 
emergente: del sexshop a la cirugía estética, de la liposucción a la prostitución de lujo, del 
rastreo biotecnológico de los genes del placer a la selección de promotoras, de la 
autoproducción de la apariencia para el orden laboral o para animar fiestas de quinceañeras. 
El etcétera es largo; y las molestias e inconvenientes que estas gimnasias suponen son 
sobrellevadas porque se las percibe como sufrimientos dotados de sentido” (FERRER, 2004, 
p. 10). 
10“la esencia del género se condensa en un mensaje de felicidad compartida” 
(FERRER, 2004, p. 9). 
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dos afetos e da impossibilidade de pensar a camaradagem humana 
isenta de hierarquia. Para o autor, é preciso questionar a “condição 
ontológica dos contextos que alimentam a dor” (FERRER, 2012, p. 
64), preocupando-nos com a sua essência e não apenas visando 
desenvolver procedimentos que a controlem, “como se as dores 
emocionais fossem meramente sinais nervosos” (FERRER, 2012, p. 
64). Uma sociedade que não dá a devida importância à afirmação 
espiritual da personalidade, afirma o autor, precisa necessariamente 
recorrer à “blindagem” externa.  

“Que mundo resta aos corpos que não cabem na forma da 
mercadoria perfeita? O mesmo destino que as mercadorias: a 
obsolescência programada” (FERRER, 2012, p. 67). Assim, o debate 
acerca de um modo de vida desejável na recusa a essa sociedade de 
descarte de pessoas é o que mais importa. De acordo com Ferrer, 
podemos olhar para a história humana em seus exemplos de crueldade, 
ou podemos revisitar o passado buscando as resistências, a 
solidariedade, a cooperação. “Deve-se julgar uma sociedade avaliando 
as possibilidades existenciais que tenha propiciado a seus habitantes, o 
modo como os afastou do dano e da sanha” (FERRER, 2012, p. 68). 
Há, então, uma tarefa pedagógica da sociedade apontada por Ferrer: 
buscar a afirmação espiritual da personalidade aliada a outros ideais de 
felicidade pública. 
 
Referências 
 
FERRER, Christian. La curva pornográfica: El sufrimiento sin sentido y la tecnología. 
Revista Artefacto, Buenos Aires, n. 5, 2004. 
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afetividade. Revista Ecopolítica, São Paulo, n. 4, set-dez, 2012, pp. 53-68. 
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A política como pluralidade: poder, conflito e 
violência em Hannah Arendt 

 
Heloisa Helena Ribeiro Barbosa Schmaedecke 

Mestranda pela PUC/PR 
ribeiro_heloisa@hotmail.com 

 
Hannah Arendt é uma pensadora incomum – suas reflexões 

extraordinariamente produtivas ensejam uma diversidade de leituras 
frutíferas muitas vezes antagônicas. Em Sobre a violência11 , ensaio 
destinado à conceitualização e inédita distinção dos fenômenos: poder, 
violência, autoridade e força –, Arendt distingue inequivocamente 
poder e violência. A aparente radicalidade de tais distinções, conduz à 
interpretações denominadas consensuais da obra de Arendt, dentre elas 
a mais difundida é a Habermasiana. Segundo Habermas, ao cunhar a 
teoria do poder, Arendt equipara a política à “práxis daqueles que 
conversam entre si, a fim de agirem em comum” (HABERMAS, 1980, 
p.115) – qualquer elemento estratégico é imediatamente identificado à 
violência e, portanto, excluído do conceito de político da autora. Por 
conseguinte, estaria implícita na distinção arendtiana entre poder e 
violência uma concepção utópica de política – incólume à violência e 
isenta de conflitos. Em síntese, a Arendt de Habermas é a teórica 
política do diálogo e do consenso incapaz de reconhecer as relações 
entre poder, conflito e violência que de fato se estabelecem no 
cotidiano político. Tal leitura transfigura o sentido de conceitos 
relevantes para se compreender o pensamento político de Arendt. 
Habermas, ao ler a teoria de Arendt, substitui “ação por conversa, 
dissenso por consenso e pluralidade por unidade em política” 
(CANOVAN,1983, p. 108). Não haveria, conforme essa leitura, espaço 
para se pensar a violência e o conflito em Hannah Arendt.  Contudo, se 

                                                           
11

 Ensaio publicado em 1969, fruto das reflexões de Arendt acerca das experiências políticas ocorridos entre 68 e 69 – revoltas 

estudantis no mundo inteiro, a guerra do Vietnã, os movimentos de resistência e desobediência civil, a guerra fria. 
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para Arendt, em franca oposição à tradição de pensamento político, a 
política e o poder não se originam do conflito e da violência, isso 
implica necessariamente na negação de que violência e conflito 
circunscrevam, interpenetram, contaminam o âmbito político da 
pluralidade e de que este último seja um âmbito conflituoso? 

De fato, Arendt distingue inequivocamente poder e violência. 
Entretanto, o propósito da autora ao estabelecer essas distinções não é 
negar que poder e violência se interrelacionem, como ela mesma 
esclarece ao afirmar “que [tais] distinções, embora de forma alguma 
arbitrárias, dificilmente correspondem a compartimentos estanques no 
mundo real”, [visto que] nada é mais comum do que a combinação de 
violência e poder” (ARENDT, 1994, p. 38). Seu propósito é desfazer a 
nociva identificação entre poder e violência, incontestemente aceita por 
toda a tradição do pensamento político ocidental. Contra essa tradição, 
que considera o poder sempre como um poder de coação e a violência 
tão-somente como a mais flagrante manifestação do poder, Arendt 
evoca “outra tradição”, a da isonomia ateniense e da civitas romana, para a 
qual o poder não era definido em termos de comando e obediência, 
extraindo daí um conceito positivo de poder. Ela o define como aquilo 
que 

 
[...] corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas 
para agir em concerto. O poder nunca é propriedade de um 
indivíduo; pertence a um grupo e permanece em existência 
apenas na medida que o grupo conserva-se unido. [...] A partir 
do momento em que o grupo, do qual se origina o poder desde 
o começo, desaparece, “seu poder” também se esvanece 
(ARENDT, 1994, p.36). 
 

Para a autora, o poder é um fim em si mesmo, enquanto a 
violência é um mero instrumento que “como todos os meios, [...] 
sempre depende da orientação e da justificação pelo fim que almeja. E 
aquilo que necessita de justificação por outra coisa não pode ser a 
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essência de nada” (ARENDT, 1994, p.41). Pelo contrário, o poder é a 
essência das comunidades politicamente organizadas, ou seja, ele é “a 
própria condição que capacita um grupo de pessoas a pensar e agir em 
termos da categoria de meios e fins” (ARENDT, 1994, p. 41).  

Arendt aí considera o poder como aquilo que precede e torna 
possível a um grupo agir estrategicamente, ou seja, estabelecer metas, 
visar objetivos comuns e empregar meios para alcançá-los. Cabe-nos 
sublinhar que ela não exclui a possibilidade de que a violência enquanto 
meio possa servir a esses fins. O que fica explícito no momento em que 
reconhece que o governo, a fim de preservar as estruturaras de poder 
por ele materializadas, sirva-se em último recurso da violência. 
Contudo, a violência não é o pré-requisito do poder, ela é apenas um 
meio do qual ele pode dispor para conservar-se. É nesse sentido que 
Arendt recorre ao exemplo da revolução, posto que tal fenômeno 
revela com clareza a superioridade inconteste entre os instrumentos de 
violência detidos pelo Estado e os detidos pelos rebeldes. Se a violência 
fosse o pré-requisito do poder, as revoluções não seriam possíveis. 
Entretanto, tal superioridade “dura apenas enquanto a estrutura de 
poder do governo estiver intacta, [ou seja], tudo depende do poder por 
trás da violência” (ARENDT, 1994, p.39). Quando o poder está em 
vias de desintegra-se os comandos não são mais obedecidos e, portanto, 
o arsenal dos meios da violência detidos pelo Estado perde sua 
utilidade. Nesse caso, não há mais quem se disponha a usar as armas 
em nome do poder constituído, ou seja, podemos dizer que o povo 
retirou o apoio e o consentimento dado às instituições e ao 
ordenamento legal da comunidade política. É aí que, enfatiza Arendt, 
“as armas trocam de mãos”, ou seja, os homens mudam de opinião e a 
revolução irrompe. Logo, constatamos que poder e violência podem 
aparecer juntos, mas o poder sempre terá “ascendência fundamental” sobre 
a violência, pois nenhum governo pode sustentar-se unicamente por 
meio daquela. Ele sempre necessitará de uma base de apoio, posto que 
“homens sozinhos, sem outros, para apoiá-los, nunca tiveram poder 
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suficiente para usar da violência com sucesso” (ARENDT, 1994, p.40). 
A violência, se não estiver devidamente escorada e restringida pelo 
poder, pode destruí-lo, sendo, entretanto, incapaz de gerá-lo. Por isso, 
as firmes distinções conceituais de Arendt de forma alguma implicam 
que ela tenha deixado de reconhecer as relações que de fato se 
estabelecem no âmbito político. Pelo contrário, é por que ela estava 
atenta a essa realidade que percebeu a importância de evitar que 
violência e poder sejam confundidos. Ademais, somente na medida em 
que poder e violência se distinguem podem estabelecer relações de 
proporcionalidade entre si.  

Para Arendt, o poder não remete ao domínio de uns sobre os 
outros, não é sinônimo de onipotência, de violência ou de força, mas é 
a capacidade de agir em comum acordo e, portanto, “depende do 
acordo temporário de muitas vontades e intenções” (ARENDT, 2004, 
p.15). Conforme Arendt o define, o poder é uma potencialidade – um 
potencial de reunião, não é uma coisa que possa ser possuída ou 
armazenada. Enquanto potencialidade, o poder pode ser efetivado, mas 
nunca materializado. Sua efetivação depende da convivência entre os 
homens em atos e palavras. Longe de ser uma entidade mensurável e 
quantificável, o poder é um fenômeno intangível de caráter frágil e 
etéreo que resulta das inter-relações humanas geradas pela ação 
conjunta e pelo discurso. Sua condição é a pluralidade, “o fato de que 
não apenas um homem, mas muitos homens habitam a terra e formam 
um mundo entre si” (ARENDT, 2004, p. 15). 

Sendo assim, o poder não é gerado ou mantido pela violência, 
mas sim pela energia vivificante do compromisso mútuo. Contudo, na 
medida em que se pretende duradouro, necessita de uma condição 
material – um espaço político constituído que permita aos atores 
manterem-se unidos na modalidade do discurso e da ação. E o ato de 
fundar, que instaura um novo começo – uma esfera política –, não pode 
prescindir do emprego da violência. Em O que é política, Arendt expõe 
como compreende a relação entre política e violência ao afirmar que: 
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[...] coerção e a violência sempre foram, de fato, meios para 
proteger, fundar, ou alargar o espaço político, não sendo, 
enquanto tais, justamente políticos. Eles são fenômenos 
marginais pertencentes ao fenômeno do político e, por isso, 
justamente não são políticos por si mesmos (ARENDT, 2008, 
p.174). 
 

Cabe-nos, todavia, esclarecer o que significa o fato da violência 
situar-se na margem do espaço político para Arendt: ela o circunscreve, 
o limita e é ao mesmo tempo limitada por ele. A partir da passagem 
supracitada, concluímos, em consonância com Roberto Esposito em A 
Origem da política, que a violência, para Arendt, “é aquilo que funda, 
preserva e amplia, quer dizer acompanha [a política] em toda a sua 
extensão” (ESPOSITO, p. 47). Todavia, “porque a ação beligerante não 
pode permanecer sem comando e obediência, e porque não pode 
entregar-se a decisões passíveis de persuasão” (ESPOSITO, p. 47), ela 
não é um elemento central da política. Pois, a política, na medida que 
trata do viver conjunto de uma pluralidade de homens não pode 
prescindir do diálogo e da persuasão. Não obstante, constatamos que 
ao considerar a violência um fenômeno marginal pertencente ao 
fenômeno do político, Arendt explicita uma relação que permite certa 
aproximação entre poder e violência sem, contudo, comprometer suas 
firmes distinções.  

Nesse sentido, Esposito lembra-nos que, “ainda que a 
[violência] e a guerra sejam outra coisa, inclusive o contrário da política, 
sem aquelas esta não haveria nascido” (ESPOSITO, P. 47). Essa 
afirmação envia-nos à relação originária entre guerra e política, ou seja, 
envia-nos à relação entre a primeira de todas as guerras – A Guerra de 
Tróia - o início da civilização ocidental – e o nascimento da polis grega 
e, portanto, da política. Para Arendt, a política é instituição do espaço 
público surgido da deliberação conjunta entre os homens livres e iguais 
que se reuniam em torno do acampamento de guerra. É ainda a 
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instituição da luta expurgada de seu aspecto militar, entendendo-se a 
luta “como a mais alta forma do estar-junto humano” (ARENDT, 
2008, p 181). É oportuno atentarmos para o fato de que, embora a 
Guerra de Tróia, conforme os enobrecimentos feitos por Homero, 
tenha dado aos heróis a oportunidade de fazerem-se visíveis, ela não 
deixa de ser uma guerra de aniquilação. Logo, o elemento de violência 
contido nessa origem não pode de todo ser pacificado, como lembra 
Esposito.  

Para Arendt, portanto, subjaz ao consenso originário que funda 
a comunidade política uma origem violenta e conflituosa. Logo, a 
possibilidade de que os resquícios dessa violência venham a 
materializar-se na prática cotidiana da comunidade política está sempre 
presente. Pois, em meio a uma pluralidade de agentes, é sempre 
possível que as palavras venham a ser “empregadas para velar 
intenções” [e não] “para revelar realidades” (ARENDT, 1994, p. 49). 

Desse modo, constatamos que para Arendt a política fundada 
no consenso não exclui o conflito e nem mesmo a violência. Pois, 
conflito e violência são realidades inerentes a um poder que se pretende 
duradouro e cuja condição é a pluralidade humana. E essa pluralidade 
de agentes implica uma pluralidade de diferenças, comportando uma 
multiplicidade de opiniões, de vontades e intenções que buscam um 
acordo sempre temporário com vistas à constituição de um mundo 
comum. Sendo assim, Arendt não concebe uma política totalmente 
pacificada de seus conflitos, pois ninguém melhor do que ela esteve 
ciente de que onde todos os homens têm apenas uma opinião, uma 
única perspectiva acerca do mundo, já não lhes é possível divergir e não 
se está mais diante de uma pluralidade, mas sim da figura totalitária do 
Um-Só-Homem. 
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Ao nos adentrarmos nos graus de objetidade da vontade, que 
segundo Schopenhauer: é a “vontade que se torno objeto, isto é, que se 
tornou representação” (MVR I, 2015, §30, p. 195. Os graus de 
objetivação da vontade variam de acordo aos seres vivos. Havendo uma 
espécie de hierarquia de graus de manifestação da vontade, no homem 
esse grau é maior, em seguida, os animais, depois as plantas, pedras e 
assim segue infinitamente.  

O homem por ser individual, possui variações de caráter, “a 
individualidade irrompe poderosamente: cada um possui seu próprio 
caráter” (MVR II, 2015, p. 138, §23), podendo ter atitudes diversas, 
impossibilitando que se façam afirmações gerais sobre seu 
comportamento, levando em consideração suas particularidades, “pois 
com a faculdade de razão entra em cena a possibilidade de 
dissimulação” (MVR II, 2015, p. 153, §26). No qual se encontra 
privilegiado, por ter um cérebro mais evoluído que os difere 
completamente dos animais e dos demais seres vivos.  No entanto, no 
homem a vontade se manifesta, guiado pela razão, como também 
cegamente, por estímulos, assim como afirma Schopennhauer: “Em 
nós, a mesma vontade também atua cegamente e de diversas maneiras: 
em todas as funções do corpo não guiadas por conhecimento, em todos 
os seus processos vitais e vegetativos” (MVR I, §23, p. 134). As ações 
do homem tem ligação direta com a vontade, independente se agimos 
pela razão ou não, a vontade sempre se faz presente.  
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A atividade da vontade independe do motivo dado pela 
representação, no animal, “atuando cegamente como impulso 
formativo direcionado para fora” (MVR I, §23, p. 134). Esse impulso, é 
o que da a ação para os animais, é o movimento motivado pela vontade 
que explica toda a ação dos animais em “favor de um fim que eles não 
conhecem, sim, do qual não tem representação alguma, (...) a causa final 
é um motivo que faz efeito sem ser conhecido” (MVR II, capítulo 27, 
p. 413). Como vimos os animais cresce na natureza, buscam a 
sobrevivência não necessitam ser guiados pelo conhecimento para que a 
vontade os motivem a fazer algo. Não precisa ter um motivo, algo 
externo que faça o animal agir guiado pelo conhecimento. “Eis porque 
sua ação acontece aqui sem motivo, sem ser conduzida pela 
representação, mostrando-nos como a vontade também é ativa sem 
nenhum conhecimento” (MVR I, §23, p. 133). Os animais diferentes 
dos homens, não são guiados pela razão, suas ações não são guiadas por 
experiências ou pelo intelecto, nos animais, vemos que possuem graus 
baixos de objetidade da vontade por não possuir neles individualidade, 
caráter e razão. E que mesmo aqueles que demonstram graus mais 
elevados de objetidades da vontade, predominam o “caráter da 
espécie”, que os mantém num estado de previsibilidade. Como afirma 
Schopenhauer: “quanto mais se desce no reino dos animais tanto mais 
qualquer vestígio de caráter individual se perde no caráter geral da 
espécie, ao fim permanecendo somente a fisiognomia desta” (MVR I, 
§26, p. 153). Nos animais é identificado apenas o caráter geral “da 
espécie” podendo obter uma previsão comportamental de cada espécie, 
no entanto, a vontade ali se faz presente, tanto nos animais quanto nas 
plantas. 

Mesmo nas plantas é possível identificar a manifestação da 
vontade, que diferente do corpo humano e dos animais, as plantas 
manifestam a vontade por estímulos, uma vontade cega, “já que a 
ausência de conhecimento e de movimento por motivos condicionados 
por conhecimento constitui a única diferença essencial entre animal e 
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planta” (MVR I, §23, p. 137). As plantas se diferenciam dos animais, 
por não possuírem funções no corpo, comandado por órgãos 
responsáveis pelo bom funcionamento do corpo, vista apenas no ser 
humano e nos animais. 

Em relação aos graus de objetivação da vontade,  nas plantas, 
esses graus são mais baixos que no homem e nos animais, “aqui em 
seus graus mais baixos a vontade expor-se como um ímpeto cego, um 
impelir abafado, obscuro, distante de qualquer capacidade imediata de 
conhecimento” (MVR I, §27, p. 174). Diferente do homem e dos 
animais, a vontade se objetiva no reino vegetal guiada por estímulos e 
não pelas causas, motivo.  

Para Schopenhauer, a vontade que movimenta o corpo 
humano é a mesma que movimenta os animais e vegetais, mas as 
manifestações da vontade se diferenciam, nos animais, que ocorre por 
causas, “estado da matéria que ao produzir outro com necessidade, 
sofre ele mesmo mudança igual à que provoca” (MVR I, §23, p. 134). 
No homem por motivo, levados por “representações e conhecimento”, 
e uma das coisas que os diferencia, são os graus de intensidade da 
manifestação da vontade, “que no ser humano se chama caráter e na 
pedra qualidade, como sendo em ambos os casos uma única e mesma 
coisa, chamada vontade” (MVR I, §24, p. 147). O homem por ter certas 
particularidades possui diferenças significantes tanto dos animais e das 
plantas quanto do mundo inorgânico, mas em ambos, é a vontade que 
se manifesta, no homem em graus altos, nos animais e plantas, em 
graus baixos de objetivação da vontade. 

No entanto, os graus de objetidade da vontade se encontram 
entrelaçados, existindo um conflito pela matéria, pois a matéria alcança 
a sua “existência pela supressão contínua da existência e outro” (MVR 
I, §27, p. 171). Pois o homem necessita de alimentos que por sua vez se 
alimenta dos animais, que se alimenta das plantas, que necessita do solo 
para tirar seus nutrientes e assim segue infinitamente, vista que o 
homem por estar no topo dessa hierarquia se usa de toda a matéria, do 
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mundo animal, vegetal e inorgânico. Acontecendo uma eterna 
renovação da matéria, movida por uma essência no mundo chamada 
vontade. 

Portanto, ao discutir em que consiste a objetidade da vontade 
vemos que para Schopenhauer, trata-se do imediato do que queremos, 
que nos leva a uma divisão de graus, esse podendo ser altos ou baixos. 
Tratamos da discussão em torno da distinção de diferentes graus de 
objetidade da vontade vemos que, no homem por possuir nele 
elementos como, órgãos, funções cerebrais conhecimento, caráter e 
muitos outros atributos se encontram nos graus mais altos de 
objetidade da vontade. Pois, “os reinos da natureza formam uma 
pirâmide, cujo ápice é o ser humano” (MVR I, §28, p. 178). Mas o fato 
do homem se encontrar no topo da pirâmide de graus de objetivação da 
vontade, não significa que ele teria a sua existência sem os graus mais 
baixos. Pois o homem assim como os animais “precisam uns dos 
outros segundo seus graus, e por fim também precisam das plantas, que 
por seu turno precisam do solo, da agua,” (MVR I, §28, p. 179) e assim 
sucessivamente. Porém, sempre que a vontade se objetiva acontece um 
conflito interno estabelecido pela vontade, havendo uma luta continua 
pela matéria, no qual todos os graus de objetidade da vontade são as 
formas de afirmação da vontade. Como eles são formas de afirmação 
da vontade, eles têm tendências a expandir, segundo a tendência de seu 
grau. Portanto, cada indivíduo tem a sua função no mundo, na medida 
em que “cada fim alcançado é por sua vez inicio de um novo decurso, e 
assim ao infinito” (MVR I, §28, p. 179). Pois existe apenas uma única 
essência no mundo que por sua vez é à vontade. 
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Este trabalho tem por objetivo principal apresentar a 
diferenciação das saídas artísticas encontradas por Nietzsche para 
enfrentar o niilismo causado pela “Morte de Deus”. Para isto, 
primeiramente será necessário explicitar como se dá o problema que 
Nietzsche se propõem a solucionar, mais especificamente, o problema 
de como viver sem o fundamento de todas as crenças até o momento, 
ou seja, sem Deus. Será então apresentadas as duas saídas artísticas, 
apolínea e dionisíaca e em que propriamente cada uma destas consiste. 

Nietzsche em A Gaia Ciência nos faz alusão ao homem que 
com uma lanterna em plena manhã procura por Deus, e ao encontrar 
aqueles que não crêem em Deus e o caçoavam lhes responde: “‘Para 
onde foi Deus?’, gritou ele, ‘já lhes direi! Nós o matamos - vocês e eu. 
Somos todos seus assassinos!” 1 . Para Nietzsche foram os ateus e anti 
metafísicos que ao procurar consolidar uma filosofia não metafísica 
acabaram por assassinar Deus, que é o fundamento da metafísica e da 
moral européia. Posteriormente o homem louco questiona qual seria a 
expiação necessária para tal crime. Pois, conforme o homem louco “A 
grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos 
nós mesmos nos tornar deuses para ao menos parecer digno dele? 
Nunca houve um ato maior - e quem vier depois de nós pertencerá, por 
causa desse ato, a uma história mais elevada que toda história até 
então!” 2 . A resposta para a morte de Deus proposta pelo homem 
louco é a de nos tornamos deuses, ou seja, indivíduos que são capazes 
de criar novos sentidos para a vida, para assim, serem ao menos dignos 
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 FRIEDRICH, Nietzsche. A Gaia Ciência. §. 125. 
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do assassinato de Deus. Contudo, Nietzsche aponta que a notícia da 
morte de Deus não chegou a todos, somente à alguns indivíduos 
“prematuros do século vindouro”, como denomina o autor, 
perceberam as sombras deste acontecimento que está para tomar a 
Europa. Além disso, Nietzsche salienta que as consequências desse 
acontecimento não são, como talvez fosse de se esperar, sombrias ou 
angustiantes, mas algo libertador e iluminador. Conforme Nietzsche: 

 
Algo difícil de descrever, uma nova espécie de luz, de felicidade, 
alívio, contentamento, encorajamento, aurora… De fato, nós, 
filósofos e “espíritos livres”, ante a notícia de que “o velho 
Deus morreu” nos sentimos como iluminador por uma nova 
aurora; nosso coração transborda de gratidão, pressentimento, 
expectativa - enfim o horizonte nos aparece novamente livre, 
embora não esteja limpo. 3 
 

Desta maneira, podemos perceber que a posição de Nietzsche 
frente a “morte de Deus” não é negativa, caindo no pessimismo após 
perder a referência última do mundo, mas é positiva, pois este 
acontecimento possibilita uma nova aurora onde todo o horizonte é 
novamente livre, desligado do fundamento último. Contudo, Nietzsche 
também aponta que ainda estes novos horizontes não estão limpos, 
pois ainda há outras formas de manifestações de Deus, tal como na 
moral ou na convicção de que a verdade deve ser procurada. Nietzsche 
aponta que se não fosse pela arte, com a percepção da inverdade do 
mundo adquirida pela ciência, seríamos levados à náusea e, 
consequentemente, o suicídio. A arte tomada como boa vontade de 
aparência, possibilita enfrentar as consequências provindas da ciência, 
pois, conforme Nietzsche: 

 
Como fenômeno estético a vida ainda nos é suportável, e por 
meio da arte nos é dado olhos e mãos e, sobretudo, boa 
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consciência, para poder fazer de nós mesmos um tal fenômeno 
[...] necessitamos de toda arte exuberante, flutuante, dançante, 
zombeteira, infantil e venturosa, para não perdermos a liberdade 
de pairar acima das coisas. 4 

 
Para Nietzsche, após a “morte de Deus”, somente como 

fenômeno estético a vida ainda pode ser suportável, pois provêm da 
arte a boa consciência com as aparências e a falsidade, assim como os 
olhos para perceber o homem como fenômeno estético e as mãos para 
nos criarmos esteticamente. É também por meio da arte que a liberdade 
para estar acima das coisas é possível. Antes da “morte de Deus”, o 
homem era submetido a ele, regido pela moral europeia ou pela procura 
da verdade, por exemplo. Entretanto, fica ainda aberta a questão de 
como a vida, através da arte, pode se tornar suportável? 

Conforme o filósofo, a vida pode tornar-se suportável através 
da emulação das técnicas da arte.  Primeiramente, pela “distância 
artística” de si mesmo, distância necessária para que seja possível a 
criação de um novo “Eu”, não sendo somente o mundo interpretado 
como fenômeno estético, mas também o “Eu”. Este novo personagem 
criado esteticamente deve possuir uma personalidade “superficial”, que 
leva a vida de maneira leve e imperturbada. De acordo com Young, 
Nietzsche encontra duas maneiras para adquirir esta vida imperturbada, 
mais especificamente, as soluções artísticas, apolínea e dionisíaca. 

 
Apenas os artistas, especialmente os do teatro, dotaram os 
homens de olhos e ouvidos para ver e ouvir, com algum prazer, 
o que cada um é, o que cada um experimenta e o que quer; 
apenas eles nos ensinaram a estimar o herói escondido em todos 
os seres cotidianos, e também a arte de olhar a si mesmo como 
herói, à distância e como que simplificado e transfigurado – a 
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arte de se “pôr em cena” para si mesmo. Somente assim 
podemos lidar com alguns vis detalhes em nós! 5 
 

A solução apolínea consiste na arte de se “pôr em cena” para si 
mesmo, emulando assim a arte teatral. É esta arte que melhor exprime a 
boa consciência com a aparência, pois é esta arte que propiciou o prazer 
com o que o indivíduo em cena é, experiencia ou deseja. Desta maneira, 
ao se “pôr em cena” para si mesmo é criada a distância artística 
necessária para a elaboração de um novo personagem, tal como um 
herói simplificado e transfigurado que não seria alvo das consequências 
da “morte de Deus”, tal como o pessimismo. Isto se dá, pois a solução 
apolínea disfarça certos aspectos indesejáveis da existência, se atendo 
somente aos aspectos positivos e belos. Sendo assim, a solução apolínea 
não é completa, pois para tornar a vida suportável, uma certa parcela 
deve ser deixada de lado, ou seja, o indivíduo mesmo tendo 
conhecimento dos aspectos indesejáveis e horrorosos da existência, os 
encobre, vivendo tal como um herói que supostamente não poderia ser 
afetado. O indivíduo que utiliza da solução apolínea vive em ilusão, 
mentindo para si que a faceta horrível da vida não existe. De acordo 
com Young essa solução “é intencionada, a saber, para pessoas que 
tenham realizado algum tipo de recuperação de uma doença.” 6  Sendo 
assim, a solução apolínea não é definitiva e sim temporária, é adequada 
aos indivíduos que estão em progresso de afirmação da vida. Por outro 
lado, a solução dionisíaca pode ser realizada por, e somente por aqueles 
que sejam plenamente saudáveis, ou seja, somente é possível para 
aqueles que afirmam a vida completamente. 

 
Nietzsche diz que o que é “necessário” é “dar estilo” ao caráter 
de alguém, por adequar os vários aspectos de sua “natureza” em 
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 FRIEDRICH, Nietzsche. A Gaia Ciência. §. 78. 

6“It is intended, that is, for people who have made some kind of recovery from a 
sickness. pg 101. 
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uma prazerosa totalidade de acordo com um “plano artístico”. 
Alguém deve, em outras palavras, vir a ver todos os detalhes de 
sua vida como que adequados em conjunto em um tipo de 
unidade coerente que nós exigimos de um caráter bem 
executado na literatura. 7 
 

A solução dionisíaca é superior à apolínea por não criar um 
herói que não seria afetado pelos aspectos vis da vida, mas por 
proporcionar estilo a “natureza” do indivíduo afirmando-a por 
completo e adequando-a à um plano artístico. Deste modo, todos os 
detalhes da vida do indivíduo em questão, são adequados de tal forma 
que todas as experiências da vida se organizam em uma unidade 
característica de um personagem bem executado na literatura. Para 
Nietzsche, esta “natureza” não é encontrada através do preceito Délfico 
“conhece-te a ti mesmo”, mas é uma “natureza” que se cria, ou seja 
“torne-se aquilo que você é” 8 . Portanto, a solução dionisíaca consiste 
em criar aquilo que se é, ajustando este “Eu” de tal maneira que todas 
as experiências, vontades e ações do indivíduo estejam ajustadas como 
um conjunto unitário. Para isto é necessário compreender como as 
concepções do eterno retorno e do Amor Fati são fundamentais para 
essa criação. 

 
“O maior dos pesos. - E se um dia, ou uma noite, um demônio 
lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e 
dissesse: Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você 
terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes; e nada 
haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro 
e sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma 
sequência e ordem - e assim também essa aranha e esse luar 
entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene 

                                                           
7
 “Nietzsche says that what is “needful” is to “give style” to one’s character, by fitting 

the various aspects of one’s life as fitting together into the kind of coherent unity that 
we demand of a well-executed character in literature. pg. 102 
8FRIEDRICH, Nietzsche. A Gaia Ciência. §. 270. 
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ampulheta do existir será sempre virada novamente - e você 
com ela, partícula de poeira!” 9 

 
Nietzsche apresenta o pensamento do eterno retorno como 

uma eterna recorrência do mesmo, em que nenhum momento que 
constitui o período de vida de um indivíduo pode ser alterado, e além 
disto, será repetido mais uma e eternas vezes. Este pensamento é 
proferido por um demônio, e não por Nietzsche propriamente. O ser 
além do homem que poderia saber que esta repetição realmente 
acontece, difere do homem que não possui conhecimento do que está 
para além da vida. Este encontro entre o indivíduo e o demônio não 
ocorre em qualquer momento, mas quando este indivíduo se encontra 
em sua mais desolada solidão. De acordo com Heidegger, “a solidão 
mais solitária se dá muito mais quando ele é totalmente ele mesmo; 
quando se encontra nas relações essenciais de sua existência 
histórica.”10  Ou seja, quando o indivíduo afirma totalmente seu ser, 
quando ele é plenamente si mesmo, não em total reclusão ocupando-se 
somente com seu “eu”, mas em sua existência histórica que é 
compartilhada com outros indivíduos. Nesse momento o demônio 
pode então aparecer e lhe apresentar o pensamento do eterno retorno. 
O pensamento do eterno retorno é apresentado como sendo o maior 
dos pesos, e este peso não poderia gerar algum tipo de força, somente 
poderia direcioná-lo. Isto ocorre, para Nietzsche, pela questão 
fundamental em tudo e em todas as coisas: “Você quer isso mais uma 
vez e por incontáveis vezes?”. 

O pensamento do eterno retorno pronunciado pelo demônio, 
abre a duas possibilidades de resposta por parte do indivíduo, conforme 
apresentado por Nietzsche: “você não se prostraria e rangeria os dentes 
e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou 

                                                           
9
 FRIEDRICH, Nietzsche. A Gaia Ciência. §. 341. 

10
 HEIDEGGER, Martin. Nietzsche, vol. 1, pg. 213. 
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um instante imenso, no qual lhe responderia: ‘Você é um deus e jamais 
ouvi coisa tão divina!” 11  Sendo assim, ao se defrontar com o 
pensamento da eterna recorrência do mesmo, o indivíduo pode negá-lo, 
que é a postura dos fracos, ou pode afirmá-lo, esta sendo a postura dos 
fortes. Vale ressaltar que as denominações, forte e fraco, utilizadas por 
Nietzsche não dizem respeito a capacidade física ou a condição 
econômica social do indivíduo em questão. Essas denominações dizem 
respeito à capacidade de afirmação da vida, onde o fraco a nega, 
enquanto o forte a afirma. Desta maneira, o fraco não consegue 
suportar o “maior dos pesos”, ele não aguentaria a possibilidade de ter que 
retornar eternamente toda sua vida, negando-a e também a si mesmo. 
Enquanto o forte, capaz de suportar o pensamento do eterno retorno, 
vive em conformidade com isto e assim afirma a vida e a si mesmo. 
Segundo Nietzsche “o quanto você teria de estar bem consigo mesmo e 
com a vida, para não desejar nada além dessa última, eterna confirmação 
e chancela?” 12 

Este estar bem consigo mesmo e com a vida para assim 
suportar o eterno retorno, é o Amor Fati [amor ao destino], um amor 
que diz Sim a todas as coisas. Para Nietzsche o Amor Fati é o 
pensamento que, frente à uma afirmação completa da existência, 
garante ainda razão e doçura para a vida. Pois este pensamento ensina, 
conforme Nietzsche, “a ver como belo aquilo que é necessário nas 
coisas” 13 . Percebendo como belo tudo aquilo que é necessário nas 
coisas, evita-se o desgosto com as mesmas, pois lhe garante beleza e 
razão de existir. O feio tem também sua existência afirmada, contudo, 
para Nietzsche a única negação que deve ser realizada é o desvio do 
olhar frente ao que é feio, mas não negá-lo propriamente. Desta forma, 

                                                           
11

 FRIEDRICH, Nietzsche. A Gaia Ciência. §. 341. 
12

 FRIEDRICH, Nietzsche. A Gaia Ciência. §. 341. 
13

 FRIEDRICH, Nietzsche. A Gaia Ciência. §. 276. 
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o Amor fati proporciona a aceitação do “Eu” e da vida, sendo essa 
aceitação necessária para não desejar nada além da afirmação do 
pensamento do eterno retorno. 

Podemos assim concluir que, frente à uma vida sem sentido 
após a “morte de Deus”, Nietzsche encontra duas soluções para o 
problema. Sendo a primeira a solução apolínea, que cria um 
personagem, um herói que não seria afetado pelos aspectos vis da 
existência. E a segunda sendo a solução dionisíaca que, ao proporcionar 
um “grande estilo” à vida do indivíduo, toda sua vida se organiza de 
uma forma tal que todas as experiências estão em um conjunto unitário. 
O “grande estilo” é garantido ao “tornar-se o que se é”, ou seja, ao criar 
o que se é, por meio das concepções do eterno retorno e do Amor Fati. 
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Simone Weil (1909-1943) é uma pensadora francesa da 
primeira metade do século XX. Nascida em Paris, foi uma das primeiras 
mulheres a se graduar na École Normale Supérieure, após ter sido aluna de 
Alain1 no Liceu Henri IV. Em 1931, recebe a agrégation (licença) para 
atuar como professora de filosofia em liceu, desenvolvendo esta 
atividade em cidades como Puy, Auxerre e Roanne. 
Concomitantemente, Weil se envolve em movimentos políticos de 
extrema esquerda relacionados ao sindicalismo. Isso justifica o fato do 
conteúdo de suas primeiras obras versar sobre problemas sociais e de 
trabalho, o que se faz presente já em sua dissertação Science et perception 
dans Descartes (1929) e mais tarde em Réflexions sur les causes de la liberté et 
de l’oppression sociale (1933) (SPRINGSTED, 1999, p. 969). 

Após o período de atuação como docente, determinada a 
engajar-se concretamente na busca por compreender a configuração da 
organização industrial de então frente à exigência de condições de 
trabalho de um proletariado livre e digno, Weil trabalha em três fábricas 
– Alsthom, Carnoud e Renault – entre dezembro de 1934 e agosto de 
1935. Nesse período, após desferir críticas significativas ao marxismo2, 

                                                           
1
 Pseudônimo de Émile Chartier (1868-1951). Outros alunos seus foram Jean-Paul 

Sartre (1905-1980) e Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) (BOSI, 1996, p. 24). 
2
 Segundo Weil, embora Karl Marx (1818-1883) tivesse feito uma análise precisa dos 

mecanismos do sistema industrial capitalista, elaborando, então, um diagnóstico 
coerente, as dificuldades se iniciam ao se reconhecer sua proposta de saída desse 
processo. Segundo ele, a libertação do operário aconteceria em termos de um 
desenvolvimento progressivo das forças produtivas a partir da qual aconteceria a 
supressão do capitalismo e, consequentemente, da divisão social em classes, com os 
operários assumindo o controle dos meios de produção. Weil discorda dessa hipótese 
por acreditar que as forças produtivas não comportam em si um desenvolvimento 
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a filósofa constrói o projeto de desenvolver uma cultura operária, na 
qual o trabalho, meio pelo qual o homem recria sua própria existência, 
se desenvolva como uma atividade consciente, libertadora, recriadora e 
artística e não como um meio de escravidão como se demonstra nas 
circunstâncias de então, onde sua única finalidade é a mera existência, 
porquanto: “A gente se mata sem nenhum resultado, nem subjetivo 
(salário), nem objetivo (obra realizada), que corresponda ao sofrimento. 
Aí é que a gente se sente realmente escravo, humilhado até o mais 
íntimo de si mesmo” (WEIL, 1996, p. 117). 

Por conseguinte, a condensação das sensações decorrentes da 
intensa jornada de trabalho, como o cansaço, o medo e a angústia 
ininterruptos, resulta na inibição de qualquer atividade intelectual, 
sendo que os operários se tornam, portanto, meramente “coisas” 
sujeitas à vontade de outrém. Os efeitos dessa experiência de 
sofrimento intenso têm tamanha incidência na reflexão e na existência 
de Weil que é possível dizer que se opera, então, uma mudança de foco, 
dado que os objetivos de modificação das estruturas sociopolíticas – o 
qual permanecerá presente nas obras de caráter sindical de 1936-1938 
(Lettres à un ingénieur directeur d’usine) e nas obras do período de Londres 
(1942-1943) (L’Enracinement) – cedem lugar à preocupação eminente em 
encontrar um sentido para o sofrimento (GABELLIERI, 2001, pp. 15-
16). 

O cerne dessa mudança de foco em Simone Weil consiste 
naquilo que ela denonimou malheur, um desenraizamento da vida que 
acomete profundamente as três faces do ser humano, a saber: física, 
psíquica e social, visto que: 

                                                                                                                           

ilimitado. Em sua perspectiva, a opressão do proletariado deve ser abordada tendo 
como ponto de partida aquilo que é justamente o cerne do problema, isto é, a radical 
segregação entre trabalho manual e reflexão presente na jornada de trabalho 
(MARTINS, 2013, p. 78). 
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No domínio do sofrimento, o malheur3 é uma coisa à parte, 
específica, irredutível. É qualquer outra coisa que não o 
simples sofrimento. Ele captura a alma e a marca, no 
âmago, uma marca que pertence a ele, a marca da 
escravidão. [...] O malheur é inseparável do sofrimento 
físico, ainda que bastante distinto dele. No sofrimento, 
tudo o que não está relacionado à dor física ou algo 
parecido é artificial, imaginário, e pode ser destruído por 
uma disposição adequada de pensamento. [...] o malheur é 
um desenraizamento da vida, um equivalente mais ou 
menos atenuado da morte, feito irresistivelmente presente 
à alma pelo golpe ou pela apreensão imediata da dor física. 
Se a dor física está completamente ausente, não há malheur 
para a alma, porque o pensamento se volta a qualquer 
outro objeto. O pensamento foge do malheur tão 
prontamente, tão irresistivelmente quanto um animal foge 
da morte. Não há neste mundo senão a dor física e nada 
mais que tenha a propriedade de acorrentar o pensamento; 
desde que assimilemos à dor física certos fenômenos 
difíceis de descrever, mas corporais, que lhe são 
rigorosamente equivalentes. [...] O fator social é essencial. 
Não há verdadeiramente malheur onde não há, de alguma 
forma, degradação social ou a angústia de uma tal 
degradação (WEIL, 2009, pp. 107-108). 

 
Sendo assim, o malheur se encontra no fundamento da 

experiência de sofrimento de Weil, reconhecendo-se que as pungentes 
dores físicas, a sujeição, a “coisificação” e a ausência de atividade 
intelectual são pressupostos a esse efeito último que se demonstra 
como a forma mais degradante possível da vida humana, inibindo o ser 
humano de sua segurança e desvelando-lhe sua fragilidade da maneira 
mais extrema (MARTINS, 2013 p. 21). 
                                                           
3
 A tradução do texto L’amour de Dieu et le malheur feita por Manuel Maria Barreiros (cf. 

referências) utiliza “infelicidade”. Por razões metodológicas, optamos por utilizar o 
texto original.  
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Entretanto, certas experiências religiosas relacionadas ao 
cristianismo levam Weil a procurar colocar o problema num contexto 
maior. Logo após terminar sua jornada de trabalho na Renault e antes 
de retomar a docência, ela vai passar férias em Portugal com os pais, 
onde se dirige a um vilarejo de pescadores chamado Póvoa do Varzim. 
Deparando-se com as mulheres dos pescadores que se dirigiam a estes 
em procissão entoando cânticos de uma tristeza dilacerante, Weil 
conclui que o cristianismo é a religião dos escravos, e que ela, tal como 
estes, não pode senão aderir a ela4 (WEIL, 2009, p. 60). 

Em 1938, ao passar alguns dias no mosteiro de Solesmes 
durante as solenidades pascais, Weil conheceu um jovem inglês católico 
que a apresentou os poetas ingleses do século XVII, entre os quais 
George Herbert (1593-1633). Numa ocasião, ao recitar o poema Love de 
autoria deste último, Weil afirma que o próprio Cristo desceu e a tomou 
(WEIL, 2009, p. 62). 

Mediante essas experiências, às quais se denomina experiências 
místicas5, a pensadora reconfigura sua interpretação e definição do 
malheur. Passando a compreender o mundo como uma necessidade 
mecânica de circunstâncias que obedece a um transcendente criador, ela 
reconhece o malheur como condição ontológica da existência humana. 
                                                           
4
 Neste ponto, faz-se imprescindível fazer um esclarecimento. Friedrich Nietzsche 

(1844-1900), em sua obra A genealogia da moral, faz menção ao cristianismo como 
expoente da moral dos escravos iniciada com o judaísmo, a qual é instaurada a partir do 
ressentimento dos escravos em relação aos seus senhores. Em termos gerais, os 
primeiros buscam elevar sua impotência em virtude para equiparar-se aos segundos 
(RUSS, 2015, p. 376). A definição de Simone Weil do cristianismo como “religião dos 
escravos” tem, no entanto, outro sentido. Consiste na expressão da contemplação da 
conaturalidade dos pobres com o cristianismo, sentida por Weil necessariamente como 
seu lugar de pertença a partir da sua experiência na condição operária (BINGEMER, 
2012, p. 148). 
5
 Em sua obra Experiência mística e filosofia no Ocidente, Henrique de Lima Vaz (1921-2002) 

apresenta uma definição do termo “mística” no contexto da tradição filosófico-
teológica ocidental. Designa uma forma superior de experiência que acontece num 
plano transracional – não aquém, mas além da razão – mobilizando as energias 
psíquicas mais fundamentais do indivíduo (MARTINS, 2013, p. 148). 
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Existe uma distância entre o criador e a criatura, isto é, a totalidade do 
tempo e do espaço, estabelecida pelo próprio Deus ao criar, onde 
impera essa necessidade mecânica. Nesse sentido, o malheur é a única 
maneira que o ser humano possui de ultrapassar essa distância e se 
encontrar com o criador6 – perfeição –, posto que: 

 
Deus não pode ser-nos perfeitamente presente neste 
mundo, por causa da carne. Mas pode, no extremo 
malheur, ser-nos quase perfeitamente ausente. É para nós, 
na terra, a única possibilidade de perfeição. É por isso que 
a Cruz é a nossa única esperança (WEIL, 2009, p. 116). 

 
Destarte, Weil relaciona o malheur à cruz de Cristo, porquanto a 

necessidade mecânica das circunstâncias entre Deus e a criatura se faz 
presente de maneira inalienável no ato da crucifixão, que é a máxima 
distância entre Cristo e seu Pai, entre Deus e Deus, sendo o amor de 
Deus uma infinita virtude unificadora que triunfa sobre essa distância 
(WEIL, 2009, p. 115). 

No final das contas, é possível dizer que, ao procurar um 
sentido para o sofrimento, passando por experiências religiosas ou 
místicas pontuais, Weil procura justificar a experiência dilacerante do 
malheur imprimindo-lhe um sentido ontológico-espiritual, em outras 
palavras, afirmando-o como condição fundamental da vida humana  e 
como possibilidade de encontro com o transcendente. Ao invés de se 
procurar, portanto, uma negação ou uma alternativa para o sofrimento, 
é preciso conformizar-se a ele, assumi-lo em sua integridade, a saber, 
fazer dele uma espécie de uso sobrenatural (WEIL, 1993, p. 88). É 

                                                           
6
 Nesse sentido, qualquer busca pela satisfação de desejos ou aspirações por parte do 

ser humano, bem como o ato de exteriorizar o sofrimento ao invés de concentrá-lo em 
si mesmo, se constitui na atividade de uma imaginação preenchedora, que não 
corresponde à realidade fundamental da existência que tem o malheur como elemento 
inerente (WEIL, 1993, pp. 17-19). 
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dessa forma que se configura o que denominamos “a mística do 
malheur”. 
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No presente texto temos por objetivo geral avançar alguns 
passos em direção à compreensão da teoria semântica do filósofo e 
matemático alemão Friedrich Ludwig Gottlob Frege, exposta 
particularmente em seus escritos de 1891/92, sobretudo em seu artigo 
denominado Sobre o sentido e a Referência1. Para tanto, pressupõe-se um 
conjunto fundamental de noções que permeiam essa teoria, tais como a 
relação entre função e argumento, conceito e objeto e, de maneira mais 
geral, as possíveis relações entre linguagem, pensamento e mundo. 
Desta forma, os objetivos centrais de nosso trabalho segue a seguinte 
ordem: (I) analisar de que forma, a partir do problema da identidade, surge 
a distinção entre sentido e referência, (II) explicitar como essa distinção se 
aplica a nomes próprios e, por fim, (III) compreender a tese central do 
referido artigo segundo a qual a distinção entre sentido e referência 
pode se estender a sentenças. 

Essa distinção proposta por Frege, juntamente com outras 
teorias contemporâneas a ele, instaura o começo da semântica lógica e 
marca o momento na história da filosofia comumente conhecido como 
“virada linguística”. Essa nova abordagem dos problemas filosóficos 
adota uma postura mais rigorosa frente à linguagem, evitando assim 
vários erros e questões oriundos de confusões linguísticas. Entretanto, a 
preocupação central de Frege ao escrever esse artigo não era a criação 

                                                           
1
 FREGE, Gottlob. Sobre o sentido e a referência. In: FREGE, Gottlob. Lógica e 

filosofia da linguagem. 2.ed. São Paulo: Edusp, 2009.  
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de uma teoria semântica que desse conta de responder a problemas 
hoje atribuídos à filosofia da linguagem, antes disso, o princípio que 
norteia a maior parte de sua carreira acadêmica é o projeto conhecido 
como logicismo, isto é, a tentativa de fundamentar a aritmética em 
bases estritamente lógicas2. 

Para dar prosseguimento ao seu projeto lógico-filosófico, o 
filósofo desenvolve uma Conceitografia3, isto é, uma linguagem 
precisamente formal. Dentre as várias utilidades desta ferramenta, uma 
delas é evitar as inconsistências da linguagem ordinária. Esta obra tem 
um caráter mais técnico e, com ela, Frege inaugura uma lógica formal 
consistente que servirá de modelo para vários sistemas posteriores. 
Mais tarde, ele publica outros textos de caráter essencialmente 
filosófico como Os fundamentos da Aritmética (1884) que está mais 
voltado à filosofia da matemática, Função e conceito (1891), Sobre o Conceito 
e o Objeto (1892) e Sobre o Sentido e a Referência (1892)4. Estes três últimos 
trabalhos são escritos com a intenção de reparar alguns pontos e dar 
maior consistência à linguagem formal anteriormente desenvolvida5 e, 
portanto, seriam apenas trabalhos secundários em seu projeto como um 
todo. Todavia, estes escritos contribuíram profundamente para a análise 
posterior de problemas relativos à linguagem. Restringir-nos-emos, a 
princípio, apenas ao exame de SSR e os demais trabalhos do filósofo 
servirão de apoio, uma vez que sua obra como um todo está 
profundamente interligada. 

                                                           
2 RODRIGUES, ABÍLIO. Frege e a Filosofia da Linguagem. Vertentes (UFSJ), v. 33, p. 
185-196, 2009. p.2 
3
 FREGE, Gottlob. Conceitografia: uma linguagem formular do pensamento puro 

decalcada sobre a aritmética. In: ALCOFORADO, P.; DUARTE, A.; WYLLIE, G. Os 
primeiros escritos lógicos de Gottlob Frege. São Paulo: Ramon Llull, 2012. Doravante BG. 
4
 Doravante SSR. 

5
 RODRIGUES, ABÍLIO. Frege e a Filosofia da Linguagem. Vertentes (UFSJ), v. 33, p. 

185-196, 2009. p. 5 
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O problema que abre SSR diz respeito à identidade e se desdobra 
basicamente em duas possibilidades: ou a identidade é uma relação que 
se dá entre objetos, ou é uma relação que se dá entre sinais. Em sua 
Conceitografia publicada em 1879, Frege argumenta a favor da segunda 
possibilidade6. No entanto, em 1892 defende o contrário, isto é, que a 
identidade é uma relação entre objetos7. Basicamente, o que o leva ao 
problema da identidade é o seguinte: em vários casos, ao menos dois 
nomes podem ser atribuídos ao mesmo objeto, resta saber se nesses 
casos temos uma relação de identidade verdadeira e, caso tenhamos, o 
que muda em relação ao princípio de identidade assumido até então 
(A=A). Tomemos como exemplo as sentenças: 

 
(1) O autor da Ética a Nicômaco é o autor da Ética a Nicômaco 
  
(2) O autor da Ética a Nicômaco é o discípulo mais conhecido 

de Platão 
 
Em (1) podemos observar uma relação de identidade 

necessariamente verdadeira do tipo A=A, onde afirmamos apenas que 
uma coisa é idêntica a si mesma. No caso (2), ao contrário, não temos 
uma relação de identidade tautológica como em (1), mas uma relação de 
um tipo diferente, equivalente a A=B. Notamos que (2) também é 
verdadeira, mas ao contrário da primeira, na segunda precisamos 
constatar sua veracidade através de dados e pesquisas que nos levem a 
asserir tal relação8. No primeiro caso, poderíamos sugerir que a 
identidade é uma relação entre objetos, uma vez que ambas as sentenças 
parecem se referir a mesma coisa. No segundo, poderíamos imaginar 
                                                           
6
 FREGE, Gottlob. BG. § 8, p. 70 

7
 FREGE, Gottlob. SSR, p. 129, nota 3 (N. do T.). 

8 Nesse caso, teríamos de recorrer, por exemplo, à análise de documentos históricos que 
comprovassem tal relação. Entretanto, uma relação desse tipo (A=B) também poderia 
ser estabelecida a priori numa expressão do tipo “√16 = 1+3”, por exemplo, o que 
amplia o alcance de possibilidade dessas relações. 
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que essa relação se dá entre sinais, dado que temos dois nomes diferentes 
para a mesma coisa. O que causa estranheza aqui é que a relação de 
identidade parece compor os dois casos, sendo que para cada um temos 
um valor cognitivo diferente. Sabemos que a solução para o problema 
dos diferentes valores cognitivos nessas relações se encontra justamente 
na inserção do sentido no âmbito semântico. 

Uma vez esclarecido em que consiste o problema da 
identidade, Frege passa à distinção entre o sentido e a referência, que é 
justamente o que dá o embasamento para a resolução do enigma. A 
divisão começa pelos nomes próprios9. 

 
É, pois, plausível pensar que exista, unido a um sinal (nome, 
combinação de palavras, letras), além daquilo por ele designado, que 
pode ser chamado de sua referência (Bedeutung), ainda o que eu gostaria 
de chamar de o sentido (Sinn) do sinal, onde está contido o modo de 
apresentação do objeto 10. 
 

Podemos considerar, além da sua referência como o próprio objeto ao qual 
se deseja designar, a existência de algo que Frege denomina sentido, isto 
é, o modo como apresentamos o objeto. Tal apresentação pode se dar de 
diversas maneiras, ao passo que sua referência é a mesma. O sentido é o 
mediador entre a expressão (um nome próprio no presente caso) e o 
seu referente. Quando utilizamos uma expressão como “O autor de 
Dom Quixote”, a expressão corresponde ao conjunto de letras, palavras ou 
frases que podem ser enunciadas em uma língua, o sentido é o modo 
como apresentamos algo a um interlocutor, enquanto sua referência é um 

                                                           
9
 O que Frege entende por nome próprio nem sempre pode ser associado ao uso comum 

do termo. Para ele, nome próprio pode tanto ser utilizado no uso substancial ordinário 
como “Agostinho” ou “Rodrigo Amarante”, quanto pode ser atribuído a numerais do 
tipo “2” ou “IV”, ou ainda atribuído a descrições definidas do tipo “o presidente da 
Colômbia” ou “o escritor da Suma Teológica”. Cf. FREGE, Gottlob. SSR, p. 131, nota 11 
(N. do T). 
10

 FREGE, Gottlob. SSR, p. 131 
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objeto determinado, neste caso o referente seria Miguel de Cervantes, 
um escritor clássico da língua espanhola. 

Após esclarecer em que consiste o sentido e a referência de nomes 
próprios, Frege avalia a possibilidade de estender esta distinção a 
sentenças assertivas completas11. Segundo ele, uma sentença contém 
um pensamento, que não está associado à subjetividade do indivíduo, mas 
a algo objetivo, isto é, aquilo que pode ser apreendido por todos 
aqueles que estejam suficientemente habituados com a linguagem em 
que ela é escrita ou enunciada. O que Frege deseja saber é se o 
pensamento está ligado ao sentido ou à referência de uma sentença. O 
exemplo que ele utiliza para esclarecer a questão é o seguinte: 

 
 “A estrela da manhã é um corpo iluminado pelo sol” 
 
 “A estrela da tarde é um corpo iluminado pelo sol” 

 
É fácil notar que alguém que não tivesse conhecimento que os 

nomes “A estrela da manhã” e “A estrela da tarde” se referem ao 
mesmo objeto (Vênus) poderia inferir que uma sentença é verdadeira 
enquanto a outra é falsa. Tal asserção evidencia que essa pessoa teria 
noções distintas acerca da veracidade de cada uma das sentenças, ao 
passo que a veracidade do pensamento “em si” continuaria o mesmo. 
Assim sendo, dadas as duas formulações (as sentenças) do mesmo 
conteúdo invariável (o pensamento, que não deve ser confundido com 
a noção ou a ideia que temos perante uma sentença) são duas formas 
distintas de transmitir a mesma informação e, portanto, podemos 
associá-lo ao sentido (analogamente ao que ocorre com o sentido dos 
nomes próprios que também podem se dar de diversas maneiras) e não 
à referência, já que esta deve ser apenas uma. É justamente essa 
maleabilidade das maneiras de expressar o mesmo pensamento que 
                                                           
11

 FREGE, Gottlob. SSR, p. 137 
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permite a formulação de sentenças de identidade do tipo (A=B) e, 
assim, Frege explica o problema dos diferentes valores cognitivos para a 
relação de identidade. 

É pertinente nos perguntarmos sobre a referência de sentenças 
uma vez que foi afirmado que elas são providas de sentido. O valor de 
verdade será apenas um em cada sentença assertiva (ou o verdadeiro, ou 
o falso). Desta forma, Frege associa o valor de verdade da sentença ao seu 
referente, uma vez que ambos denotam um e somente um objeto.  

É importante ressaltar que caso uma das partes constituintes da 
sentença não se refira a nada, a sentença deixa de ser associada ao valor 
de verdade e, portanto, deixa de ter uma referência. Isso se dá, por 
exemplo, na seguinte sentença: “Snoopy é o cão mais inteligente do 
mundo”, onde o nome próprio “Snoopy” não se refere especificamente 
a nenhum objeto. Assim, essa sentença pode conter um sentido, já que 
entendemos o pensamento que ela expressa, todavia, carece de valor de 
verdade, uma vez que não podemos estabelecer uma referência para 
uma de suas partes constituintes. 

Apesar da falta de consenso quanto à consideração de que 
Frege tenha sido um genuíno filósofo da linguagem e que seus escritos 
nesse sentido tenham sido subalternos à sua obra como um todo, o fato 
é que sua distinção entre sentido e referência é de grande importância 
para investigações acerca da relação entre linguagem, pensamento e 
ontologia. Pois, sua teoria semântica como um todo (particularmente a 
inserção do sentido no âmbito linguístico) nos fornece elementos 
extremamente notáveis – e em seu tempo completamente novos – na 
resolução de problemas hoje discutidos em filosofia da linguagem. 
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Resumo: Este breve texto pretende fazer uma abordagem sucinta a despeito 
da natureza e da liberdade em uma das obras mais importantes de toda a 
História da Filosofia, a saber: Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Para 
tal, será investigada a Terceira Antinomia observando sua tese e antítese nas 
duas leituras da tradição filosófica: incompatibilismo e compatibilismo.  
 
Palavras-chave: Kant - Terceira Antinomia - Liberdade - Natureza. 
 
Abstract: This paper aims to develop an approach about the nature and 
freedom in one of the most important books of the whole History of 
Philosophy, namely: Critique of Pure Reason by Immanuel Kant. To this end, 
the Third Antinomy will be investigated by observing its thesis and antithesis 
in the two readings of the philosophical tradition: incompatibilism and 
compatibilism. 
 
Keywords: Kant - Third Antinomy - Freedom - Nature. 
 
I – À Guisa de Introdução 
 

Immanuel Kant (1724-1804), logo no prefácio da primeira 
edição da Crítica da Razão Pura (Kritik der reinen Vernunf) em 1781 – 
sendo a segunda em 1787 -, descreve sua época como uma época de crítica 
feita pela razão1 à qual tudo deve submeter-se (crenças religiosas, 
políticas e intelectuais, inclusive a própria razão). Esta crítica geraria a 
operação analítica do pensamento, isto é, o conhecimento puro 

                                                           
1
 (ARAÚJO, 2008, p. 80) “A crítica pretende evitar o dogmatismo que nada indaga 

acerca dos princípios há muito usados pela razão; para Kant, é preciso que a razão 
critique a si mesma, mas sem ceticismo, e sim com o propósito de construir uma 
ciência, desenvolvida de modo sistemático e rigoroso.”  
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produzido pelo entendimento2. Por isso, o sistema filosófico defendido 
por Kant, chamar-se de criticismo; pois, sob o crivo do entendimento da 
razão, analisar-se-iam os princípios e os limites da própria razão, não 
somente em relação ao conhecimento dos objetos, mas também a 
respeito da ação humana. 

Com efeito, o propósito propriamente kantiano é a 
reinstauração da metafísica como ética na medida em que, 
diferentemente da metafísica clássica, seria a dos princípios e categorias 
que são de natureza transcendental, ou seja, estabelecidos a priori (VAZ, 
2002, p. 321). Agora, pós-revolução copernicana do conhecimento, o 
sujeito é o artífice do real. Assim sendo, os fundamentos metafísicos da 
ética estão na própria liberdade do homem3 que descobre “em si mesmo 
os fundamentos de sua ação” (OLIVEIRA, 1995, p. 120). Em vista 
disso, traduz-se uma moral racional porque encontra sustentação na 
razão humana em seus dois conceitos fundamentais4: razão prática e 
liberdade. É pela razão prática que Kant fundamenta a moralidade, que 

                                                           
2
 O entendimento é a faculdade do sujeito que organiza as intuições sensíveis mediante 

categorias a priori fornecendo, assim, a forma do conhecimento: conceitos puros, isto é, 
categorias – enquanto que a sensibilidade fornece-nos intuições, o entendimento 
fornece-nos conceitos. 
3
 Os fundamentos metafísicos da ética são fruto da autonomia pelo estabelecimento a 

priori do uso prático da razão. A partir de então, “a abordagem da natureza humana é uma 
abordagem metafísica. A importância desse esclarecimento se deve ao fato de que, 
mantendo-se fiel à necessidade de edificar uma ciência da moral, Kant chegará a uma 
subordinação rigorosa do campo da moralidade às condições metafísicas necessárias, 
universais e a priori da liberdade humana” (ANDRADE, 1975, p. 105, grifo nosso).  
4
 Segundo Kant, “desde o ponto de vista da razão, os seres humanos estão livres da 

determinante influência do mundo sensível; isto permite-lhes agir de acordo com 
princípios que são independentes da natureza, mas também os encoraja a formular 
inferências a respeito do mundo que excedem os limites do entendimento” (CAYGILL, 
2000, p. 271). Pois, “a vontade humana, concebida como vontade legisladora universal, 
faz com que o homem não esteja submetido a nenhuma lei vinda de fora, mas apenas às 
leis resultantes de sua própria autoria” (RAUBER, 1999, p. 26). Por conseguinte, a 
autonomia da vontade é a síntese a priori que dá ao conceito de liberdade uma realidade 
objetiva, unindo-o necessariamente ao da razão prática (DELEUZE, 1976, p. 46). 
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tende a ser pura, a priori, sem conteúdos sensíveis. A razão prática5 é 
que orientará o agir, a ação, enfim, a vida moral.  

No entanto, aqui se quer tratar apenas da natureza e da 
liberdade na terceira antinomia6 da KrV onde se discute “o problema 
metafísico da liberdade e do determinismo” (ALMEIDA, 1997, p. 176) 
como sendo um conceito fundamental que estruturará toda a filosofia 
kantiana, de modo especial, sua moralidade7. Neste ponto específico, a 
liberdade transcendental – condição de possibilidade da razão prática – 
é de uma causalidade8 incondicionada, isto é, ela é independente do 
condicionamento empírico. Mas, conforme anunciado, para melhor 
fazer tal exposição do intento, far-se-á apenas a exposição das duas 
possíveis hipóteses consagradas pela tradição filosófica entre natureza 
(fenomenon) e liberdade (noumenon), quais sejam: disjuntiva e conjuntiva. 
 
II – Da hipótese disjuntiva ou incompatibilismo 
 

No terceiro conflito das ideias transcendentais na KrV (A 444-
7, B 472-5) – também conhecida como “terceira antinomia” -, 
Immanuel Kant expõe uma tese e uma antítese sobre a liberdade em 
                                                           
5
 Kant distingue a razão teórica da razão prática. A primeira ocupa-se com o 

conhecimento; a segunda, com os princípios que devem determinar a ação moral.   
6
 As antinomias são os conflitos insolúveis que a razão chega quando formula questões 

que ultrapassam os limites da experiência. A terceira antinomia é chamada de dinâmica 
porque envolve “relações de dependência causal entre acontecimentos ou entre coisas” 
(WOOD, 2008, p. 119). 
7
 (WOOD, 2008, p. 122) “[...] a terceira antinomia, em particular, relaciona-se ao 

problema da liberdade da vontade, a qual ele [Kant] vê como profundamente 
importante para a possibilidade da razão prática (ou moral).”  
8
 Sobre o termo “causalidade”, temos que, “em primeiro lugar, salientar o uso peculiar 

do termo Kausalität, que não indica necessariamente ‘causalidade’ no sentido de uma 
cadeia de eventos ligados entre si por relações de causa e efeito, antes a capacidade de 
dar lugar a efeitos, isto é, certa eficácia em provocar efeitos. Por isso Kant chega a falar 
até em ‘Kausalität der Ursache’, isto é, ‘causalidade da causa’, conforme a tradução 
portuguesa, ou ‘capacidade da causa de provocar efeitos’, como talvez fosse melhor 
traduzir” (PINZANI, 2012, p. 567). 
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sentido cosmológico9. No interior da tradição filosófica entende-se que 
a tese se refere ao mundo numênico (ou da liberdade) e a antítese ao 
mundo fenomênico (ou da natureza). Sendo assim, nesta leitura 
incompatibilista, ambas – tese e antítese – são irreconciliáveis. Ou seja, ou 
existe natureza ou existe liberdade; jamais, sob hipótese alguma, pode 
haver liberdade e natureza. Assim se lê a tese e a antítese:  

 
(TESE) “A causalidade segundo as leis da natureza não é a 
única de onde podem ser derivados os fenômenos do 
mundo no seu conjunto. Há ainda uma causalidade pela 
liberdade que é necessário admitir para os explicar.” (KrV, 
A 444, B 472) 
(ANTÍTESE) “Não há liberdade, mas tudo no mundo 
acontece unicamente em virtude das leis da natureza.” 
(KrV, A 445, B 473) 

 
Diante da tese da incompatibilidade, se há uma causalidade pela 

liberdade, esta causalidade tão-somente pode ser pensada fora do 
mundo enquanto tal, ou seja, fora do mundo das causalidades pela 
natureza. Seguindo neste raciocínio, diz o filósofo: “Só é possível 
conceberem-se duas espécies de causalidade em relação ao que 
acontece: a causalidade segundo a natureza ou a causalidade pela 
liberdade” (KrV, A 532, B 560, grifo do autor). Daí segue-se que no 
mundo fenômeno a liberdade não pode dar início a uma série de causas, 
pois este é regido unicamente pelas leis da natureza10.  

                                                           
9
 A cosmologia aqui compreendida, fundamenta-se no seguinte princípio: “se é dado o 

condicionado, é igualmente dada toda a soma das condições e, por conseguinte, também o 
absolutamente incondicionado, mediante o qual unicamente era possível aquele 
condicionado” (KrV, B 436, grifo do autor). 
10

 (HÖFFE, 2005, p. 158) “Pois, no âmbito dos eventos empíricos, não pode haver 
uma liberdade entendida como causa que não tem por sua vez outra causa. Para a 
experiência, qualquer evento, também a ação humana, é um acontecimentos que pode 
ser indagado a respeito de suas causas.”  
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Ora, segundo a antítese11 da terceira antinomia, uma vez que o 
que há no mundo é o determinismo, isto é, uma série de causas 
naturais12, então nele “não encontramos coisa alguma que se pareça com 
a liberdade: os fenômenos são estritamente submetidos à lei de uma 
causalidade natural [...] segundo a qual cada um é o efeito de um outro até 
o infinito” (DELEUZE, 1976, p. 47, grifo do autor). Por conseguinte, 
cada causa possui uma causa anterior a ela e toda causalidade da causa 
que, por sua vez, gerará outra causa, é de ordem fenomênica, 
imprescindivelmente. Assim, tem que se afirmar que no mundo não é 
possível encontrar uma causa incausada, uma causa primeira. E,  

 
estamos aqui em presença de dois planos diferentes: o dos 
fenômenos (domínio da natureza), onde tudo se 
desencadeia consoante o mais rigoroso determinismo, e o 
das coisas em si (domínio da liberdade), onde podemos 
conceber uma causalidade livre. (PASCAL, 2008, p. 102) 

 
Portanto, segundo o incompatibilismo entre natureza e 

liberdade, a liberdade não pode dar início a uma série de causas no 
mundo. Caso se admitir que o contrário seja verdadeiro – que a 
liberdade inicia uma causa no mundo sensível -, sua causalidade geraria 
uma quimera; além do mais, colocaria em cheque o próprio conceito de 
natureza13. Pois, na natureza, o que há é o determinismo. Tanto é que 

                                                           
11

 (PINZANI, 2012, p. 568) “A antítese da terceira antinomia nega a existência da 
liberdade e afirma, pelo contrário, um determinismo natural absoluto: tudo o que existe, 
se dá como consequência necessária de uma série ininterrupta de causas e efeitos 
produzidos segundo as imutáveis leis de natureza.” 
12

 (GUYER, 2000, p. 393) “Connecting nature and freedom, let alone attributing to nature an 
intention regarding our freedom, looks like mixing oil and water. Kant's standard conception of nature 
treats it as a realm of events completely subject to deterministic causal laws.”  
13

 Um ato de liberdade provocaria uma ruptura com a ordem da natureza de tal maneira 
que “[...] admitir começos em sentido absoluto na natureza levaria à perda do ‘fio 
condutor’ da experiência universalmente conectada a do critério de distinção entre 
sonho ou ficção e realidade” (ESTEVES, 2005, p. 165). 



 

 

54 

“todas as nossas ações, como eventos no mundo dos fenômenos, estão 
sob a lei da causalidade natural” (WOOD, 2008, p. 123). Contudo, 
Kant afirma a possibilidade de uma liberdade que pode vir a iniciar uma 
série de efeitos no mundo e que estes possam ser percebidos nele (KrV, 
B 447). 

 
III – Da hipótese conjuntiva ou compatibilismo 

 
Se na hipótese disjuntiva determinismo (natureza) e 

indeterminismo (liberdade) não podem existir conjuntamente, a 
hipótese conjuntiva afirma algo diverso: existe liberdade e natureza14. 
Muito embora não haja fenômeno algum no mundo que não seja 
submetido à causalidade, isto é, ao determinismo, pode-se ainda pensar 
um ato que seja verdadeiramente livre (tese15), ou seja, que não seja 
causado pelas leis da natureza16. Admitindo-se isso, então este ato será 
incondicionado. Por isso, “a terceira antinomia [...] refere-se à noção 
geral do empiricamente incondicionado, a causalidade ‘original’”17. 
Neste sentido, somente a natureza possui causalidade. Mas,  

 

                                                           
14

 (KrV, A 446, B 474, grifo nosso) “Ora, a lei da natureza consiste precisamente em 
nada acontecer sem uma causa suficiente determinada a priori. Assim, a proposição, segundo 
a qual toda a causalidade só é possível segundo as leis da natureza, contradiz-se a si mesma na sua 
universalidade ilimitada e não pode, pois, considerar-se que esta causalidade seja a única.” 
15

 (PINZANI, 2012, p. 569) “A tese [da terceira antinomia] afirma a existência de uma 
causalidade pela liberdade, isto é, a existência de uma causa que não seja por sua vez 
causada necessariamente por outra causa. Cabe salientar que a tese não pretende negar a 
existência da causalidade por leis da natureza, mas se limita a afirmar que há outra ao 
lado dela, a saber, a causalidade pela liberdade.” 
16

 (KrV, A 566, B 594) “Com efeito, a existência dos fenômenos, que não é de forma 
alguma fundada em si mesma, mas sempre condicionada, exige que procuremos algo de 
distinto de todos os fenômenos, por conseguinte um objeto inteligível, em que se não 
verifique essa contingência.”  
17

 (GARDNER, 2003, p. 167) “[...] the third antinomy [...] concerns the general notion of 
empirically unconditioned, ‘original’ causality”. 
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“em contrapartida, [Kant entende] por liberdade, em 
sentido cosmológico, a faculdade de iniciar por si um 
estado, cuja causalidade não esteja, por sua vez, 
subordinada, segundo a lei natural, a outra causa que a 
determine quanto ao tempo.” (KrV, A 533, B 561, grifo 
do autor) 

 
Por conseguinte, a liberdade não está suscetível de 

conhecimento pelo fato de somente se poder conhecer o que é 
causado18. Apesar disso, “Kant demonstrou que o conceito de liberdade 
transcendental é pensável” (HÖFFE, 2005, p. 226). Esta liberdade, não 
tendo representação no fenômeno – para não ser perder sua 
inteligibilidade -, é incondicionada. Ora, uma vez que se possa pensar a 
liberdade transcendental, pode-se afirmar que no mundo existe uma 
causalidade pela natureza e uma causalidade pela liberdade, sendo que 
na primeira – pela natureza – a causa é indefinidamente e, na segunda, 
seria a razão suficiente19.  

 
“Kant teria mostrado que é possível defender um conceito de 
liberdade extremamente forte, uma liberdade transcendental e 
absoluta [...], de um lado, e, ao mesmo tempo, de outro lado, um 
conceito de necessidade natural igualmente restrito, sem que 
houvesse nisso qualquer contradição, conflito, ou, numa 
palavra, antinomia.” (ESTEVES, 2005, p. 159) 

 
Assim sendo, Kant pretende conciliar a antinomia entre 

natureza e liberdade, determinismo e indeterminismo. Ambos podem 

                                                           
18

 No que concerne a liberdade, “[...] nada de correspondente a ela pode ser dado no 
conhecimento empírico, o qual tem por condição precisamente o princípio da 
causalidade natural” (ALMEIDA, 1997, p. 178-179). 
19

 (ALMEIDA, 1997, p. 178-179, n. 2) “A proposição segundo a qual nada se produz 
ao acaso, ou que tudo o que existe tem uma razão de ser (o princípio da razão 
suficiente, ou determinante, como prefere dizer Kant) é, contudo, uma proposição 
especulativa que não pode ser provada por meros conceitos.” 
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ocorrer no mesmo fenômeno sem que um ultrapasse o outro (KrV, A 
539, B 567). Nesta hipótese conjuntiva, a liberdade pode desencadear 
uma causa de efeitos no mundo sensível. Isto ocorreria de tal maneira 
que uma ação seria causada pela liberdade interna e pela natureza 
externa. A liberdade, assim, seria como que um movimento interno do 
próprio ser20. Outrossim, a mesma ação poderia ser explicada por meio 
da causalidade e pela incausalidade empírica ou, em outras palavras, 
poderia ser realizada de acordo com o dever ou por dever21. 

 
IV – Conclusão 

 
Diante de ambas as hipóteses – conjuntiva e disjuntiva -, pode-

se concluir que “as antinomias deixa-nos perplexos e insatisfeitos, seja 
qual for a solução que possamos adotar para elas” (WOOD, 2008, p. 
118). Porém, Kant nos dá uma solução a partir do idealismo 
transcendental22. Neste, do ponto de vista do fenômeno, sempre há a 
causalidade pela natureza; no entanto, além do fenômeno, há o 

                                                           
20

 (GARDNER, 2003, p. 167, grifo do autor) “Our conception of ourselves as doing things 
because there is reason to do them, manifest in our making of ought judgements, Kant is claiming, 
commits us to existence of a causality other than that of nature – a causality of reason – and 
consequently to a conception of ourselves as transcendentally free, as entities whose wills are not 
determined merely by empirical causes.”  
21

 A razão tem uma causalidade e se percebe essa causalidade por meio dos imperativos 
que nos impomos como regras. O dever é, então, uma causalidade da razão e, por 
conseguinte, ele não esta no plano da natureza. Pois, somente a razão pode produzir 
um dever: “a vontade livre de toda a causalidade e determinação estranha dá a si mesma 
sua lei” (HÖFFE, 2005, p. 219). Assim, a razão “é determinante em relação a todo o novo 
estado, mas não determinável” (KrV, A 556, B 584, grifo do autor). 
22

 (KrV, A 369, grifo do autor) “Compreendo por idealismo transcendental de todos os 
fenômenos a doutrina que os considera, globalmente, simples representações e não 
coisas em si e segundo a qual, o tempo e o espaço são apenas formas sensíveis da nossa 
intuição, mas não determinações dadas por si, ou condições dos objetos considerados 
como coisas em si.”  
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inteligível, o indeterminismo, e é aqui que aparece a liberdade23. Se é 
assim, então “as leis da natureza devem ser compatíveis com a liberdade 
da escolha humana”24, defenderá Guyer.  

Como foi visto, tem-se – segundo o idealismo transcendental – 
o reino dos fenômenos (regido pela causalidade, natureza) e o reino do 
númeno (regido pelo inteligível, liberdade). Portanto, a liberdade não 
pode ser percebida na experiência e a razão humana é uma causa que 
gera afeitos no mundo sensível: pode iniciar, espontaneamente, uma 
nova série de fenômenos25. A causa, então, está no plano inteligível e 
seus efeitos no sensível. Enfim, Kant conclui que a terceira antinomia 
“assenta em mera aparência e que a natureza, pelo menos, não está em 
conflito com a causalidade pela liberdade” (KrV, A 558, B 586).  
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho teve por objetivo a análise da questão da 
tolerância em Slavoj Zizek1 num comparativo com a ideia de refugiado 
em Hannah Arendt. Através de uma análise crítica e interpretativa, 
buscamos concatenar a atual situação exposta sobre a tolerância 
segundo Zizek, especialmente na obra En defensa a la Intolerancia2, na 
qual o filósofo aponta para a utilização do termo como uma máscara 
utilizada pelo multiculturalismo para ocultar a violência inerente à era 
pós ideológica. Os seres humanos tolerados podem ser vistos como os 
refugiados que são, para Hannah Arendt3, aqueles que não possuem 
cidadania, portanto, não possuem o “direito de ter direitos”, fazendo 
necessário o pertencimento a um Estado no qual a legislação garanta 
direitos reais. Nesses termos, tanto os refugiados judeus mencionados 
por Arendt quanto os sujeitos tolerados segundo propõe Zizek sugerem 
que não apenas a vida enquanto matéria está exposta à violência, mas a 
subjetividade dos sujeitos é anulada e oprimida pela discriminação e 
segregação encontradas cotidianamente por parte dos atuais refugiados, 
bem como ocorreu no relato de Arendt aqui analisado.  

 

                                                           
1
 Filósofo esloveno, atua nas áreas de psicanálise, marxismo e teoria política. 

2
 ZIZEK, Slavoj. En defensa de La Intolerancia. Madrid: Edicion essequitur, 2008. 

Tradução livre. 
3
 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. 



 

 

61 

A ERA PÓS IDEOLÓGICA: MULTICULTURALISMO E 
TOLERÂNCIA 
 

A era pós ideológica nos trouxe um tipo de violência que não é 
mais focalizada a um grupo, ela é latente e pode ser observada onde 
quer que se vá, em pequenos gestos banais e cotidianos que já estão 
internalizados, normalizados na sociedade: se uma mulher dirige, tudo 
bem; se bate o carro, a reação que se tem é a de que era o óbvio: 
mulheres não deveriam estar dirigindo, seu lugar não é ali. São casos 
infelizmente tão comuns e que tem tomado proporções nas quais não 
se pode retornar, deixando a humanidade à mercê de sua zona de 
pertencimento pré-estabelecido pela demanda, que, segundo Zizek, é a 
demanda do consumo. Se não é útil ou se não consome, descarte. Se 
não está no seu devido lugar, julgue. Se é 
imigrante/refugiado/lgbt/mulher, tolere, porém, não permita que 
invada seu espaço, pois seu espaço é seu e o problema é dele/dela se 
não tem seu próprio. 

Cientes disso, nossos esforços foram direcionados às noções de 
tolerância, conforme compreende Slavoj Zizek em sua obra En defensa 
de la Intolerancia (2008). De acordo com Zizek, quando há um grupo que 
tenciona manter sua supremacia – mesmo que inconscientemente – é 
sua apropriação e utilização do termo “tolerância” que mascara a 
violência de carga simbólica da linguagem4. Desta forma, ainda que o 
termo seja utilizado com a intenção de sugerir respeito, caracteriza 
apenas um tipo de aceitação que garante o sustentáculo da ordem 
pública: a crítica é dirigida à noção de multiculturalismo, cada dia mais 
presente dada a globalização e a necessidade de migrar dos seres 
humanos.  

                                                           
4
 Tal violência simbólica causa danos não físicos, mas morais e psicológicos. Desse 

modo, muitas formas de violência simbólica são ignoradas por não haver provas 
concretas do ato. 
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Para Zizek, a tensão atual na qual vivem os sujeitos da tolerância é 
explicada através da inversão de valores presente em sua concepção de 
pós-política. 
 

Na era da “pós-política”, quando a política propriamente 
dita é progressivamente substituída por uma 
administração social de especialistas, as únicas fontes de 
conflito restantes são as tensões culturais (religiosas) ou 
naturais (étnicas) (...) “Ser um homem bem-apessoado é 
um dom das circunstâncias, mas saber ler e escrever vem 
da natureza”. Ser um especialista em computadores ou um 
administrador de sucesso é, nos dias de hoje, um dom da 
natureza, mas ter lábios e olhos belos é uma questão de 
cultura. (ZIZEK, 2005, p. 14) 
 

Tais implicações práticas funcionam como um tipo de entrave 
para as classes que, incluídas pela tolerância dada a questão cultural, não 
são capazes de desenvolver seu potencial emancipatório (2008). Este 
potencial não está inscrito na sobreposição de culturas, mas em uma 
permissividade mútua como um tipo de solidariedade que, em prol 
desse sofrimento compartilhado, tolera atitudes obscenas para mascarar 
o fato de que o problema não é apenas cultural. A solução encontrada 
pelo filósofo é a repolitização da economia, visto que antes de culturas 
particulares, essas minorias toleradas e tolerantes são parte de um 
universal ao qual estão todos presos: o capitalismo. Esse já não é o foco 
da luta que passou a ter um centro cultural.  

Ou seja, o foco central de Zizek é pensar, enquanto neo 
marxista, a política dando ênfase à questão econômica, pois enquanto o 
capitalismo engole a sociedade, a violência simbólica – não somente ela 
– invocam, infelizmente, cenas vivenciadas em uma das épocas mais 
sombrias da humanidade: a violência do século XX. Para compreender 
como é possível tal comparação, passaremos à concepção de Hannah 
Arendt sobre direitos humanos e refugiados.  
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QUE DIREITO POSSUI UM REFUGIADO? 
 

No escrito de 1943, Hannah Arendt (2013) explana sobre a 
questão dos refugiados políticos da Segunda Guerra Mundial e, ainda 
mais, relata sua própria situação enquanto judia exilada. Segundo a 
autora, a situação na qual se encontravam os refugiados não é a que 
comumente se concebe o uso do termo, ou seja, de que o exílio ocorreu 
por discrepância de opinião política ou por ato errôneo perante a 
legislação do Estado, mas pura e simplesmente por serem quem eram, 
terem nascido onde nasceram e manifestarem a cultura repassada por 
seus antepassados. A situação na qual se encontra um refugiado é a de 
total dissonância com o novo ambiente.  

Perdemos a nossa casa o que significa a familiaridade da vida 
quotidiana. Perdemos a nossa ocupação o que significa a confiança de 
que tínhamos algum uso neste mundo. Perdemos a nossa língua o que 
significa a naturalidade das reações, a simplicidade dos gestos, a 
expressão impassível dos sentimentos. Deixamos os nossos familiares 
nos guetos polacos e os nossos melhores amigos foram mortos em 
campos de concentração e tal significa a ruptura das nossas vidas 
privadas. (ARENDT, 2013, p. 8) 

Ao não pertencer mais ao seu meio natural de convívio, seu 
estado de nascença, o ser humano perde a sua cidadania5 e perde deste 
modo seus direitos. Na medida em que não possui direitos e nada 
garante uma sacralidade da vida humana, ela se vê exposta à violência e 
ao poder que podem ser exercidos sobre ela. A visão de um refugiado 
sobre a situação vivida no campo de concentração é a de que, além de 
não pertencer mais a lugar algum, não pertence sequer à humanidade. 
                                                           
5
 Refugiados são, para Arendt (2006), aqueles que não possuem cidadania, portanto, 

não possuem o direito de ter direitos de modo que a invocação de direitos humanos 
abstratos não seria condizente com uma natureza humana inexistente, fazendo 
necessária uma cidadania, um pertencimento a um Estado no qual a legislação garanta 
direitos reais, práticos àqueles que a possuem. 
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(...) o inferno não é mais uma crença religiosa ou uma fantasia, 
mas algo tão real quanto as casas, as árvores e as pedras. 
Aparentemente ninguém quer saber que a história 
contemporânea criou um novo tipo de seres humanos – o tipo 
dos que são postos em campos de concentração pelos seus 
inimigos e nos campos de internamento pelos seus amigos. 
(ARENDT, 2013, p. 9) 

 
Em outro escrito, Arendt outorga que o extremo que vivem os 

que são privados de seus direitos garantidos pelas leis são, acima de 
tudo, privados de seus direitos humanos por não mais poderem opinar 
sobre as decisões coletivas, escolher seu destino e agir do modo como 
lhes aprouver (ARENDT, 2006, p. 330). Ao não pertencer a uma 
sociedade política legal o ser humano é deposto de seus direitos, 
direitos humanos, e é isolado de qualquer papel na sociedade, ficando à 
mercê de um isolamento onde quer que se encontre por não pertencer 
a determinado local. 

Esta desumanização ocorre na medida em que tais seres 
humanos são destituídos de seus direitos por não possuírem uma 
cidadania em primeira instância, por não serem iguais perante a lei por 
não estarem “onde deveriam estar” e principalmente por não serem 
tratados como seres humanos e o que se espera de um tratamento: não 
terem vez e voz em seu novo destino, estrem sujeitos a um tratamento 
onde são enxergados como desenraizados, incômodos e ameaças 
iminentes somente por terem certa cor de pele ou gênero, por terem 
nascido sob a influência de determinada cultura. 

Ser tolerado pode então ser comparado a ser um refugiado da 
segunda guerra mundial: o holocausto tomou vidas que considerava 
inúteis e tratou o ser humano como um animal descartável. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A noção de refugiado de Arendt com a questão étnica/cultural 
proposta por Zizek confluem na medida em que, os judeus, destituídos 
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de seus direitos, de sua pátria e cidadania o foram por apenas serem 
judeus, por serem eles mesmos. A segregação ocorre com a noção do 
não-pertencimento, de estar à mercê de uma nova comunidade que 
impunha regras que, ou garantem uma liberdade total ou mínima, 
porém, somente o fato de haver leis que promulguem tais situações já é 
um fator para averiguar que não há mais espaço no qual os refugiados/ 
apátridas/tolerados possam ser e não apenas estar por necessidade. 

Assim, aquele que é tolerado não está no “seu lugar” e está 
sujeito ao que seu novo local pode lhe proporcionar: exposição a uma 
situação de totalitarismo, violência e subordinação apenas por ser quem 
é. 

O universal que a todos engloba é o capitalismo. As 
implicações da tolerância nesse universal são, na prática, a violência 
justificada tanto de maneira simbólica quanto física. Quando, ao soar 
do que parecem simples palavras, são ditas e ouvidas expressões que 
não só não permitem que subjetividades oprimidas se expressem, mas 
que vendam os olhos daqueles que acreditam estar de fato construindo 
um mundo mais justo e igualitário, onde a permissividade tornou-se 
sinônimo de respeito e a violência apenas um zunido ouvido de dentro 
de uma redoma protegida. 
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Este trabalho discute algumas referências ao paganismo e ao 
neoplatonismo em Fernando Pessoa, tal como expostas em suas Obras 
em Prosa. Mais precisamente, a defesa pessoana do paganismo como 
ideal de intelectualidade, em consonância com a filosofia grega, a rigor, 
o neoplatonismo. É a partir do paganismo e do neoplatonismo que 
Pessoa critica, conforme seus termos, o mal causado pelo Cristianismo 
na história do pensamento. Este mal, segundo ele, ocorreu no âmbito 
da constituição da individualidade, quando essa religião introduz o 
subjetivismo e o sentimentalismo, em substituição ao modo concreto e 
objetivo pelo qual a inteligência se conforma entre os neoplatônicos. 
Segundo Pessoa, a subversão da maneira de pensar causada pelo 
Cristianismo resultou numa inversão dos valores humanos, ou seja, a 
inteligência que deveria ser objetiva age com a ideia de transcendência 
do homem e, por conseguinte, de sua distância em relação ao divino 
que ocorre ao submeter o pensamento a explicar o que não pode ser 
explicado. 

Em Plotino, por exemplo, conforme Bréhier, o mundo 
inteligível e o sensível formam parte de um mesmo mundo animado 
por uma única alma, assim sendo, pensar é captar esta unidade por 
meio das sensações (BRÉHIER, p.18). Em vista disso, Pessoa afirma-se 
um continuador neoplatônico, sobretudo do paganismo sincrético de 
Juliano, o Apóstata. Embora ao pensamento pagão e sua concepção de 
mundo não interesse a criação, há sim a existência de um Destino a que 
todos, deuses e homens, estão submetidos. Em suma, o paganismo de 
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Pessoa não consiste apenas na crença na agência de vários deuses, mas 
também na defesa de que a inteligência é objetiva e concreta. 

O escritor diz respeitar a essência do sistema pagão, porém que 
o interpreta de uma maneira diversa da maioria. A maioria, diz Pessoa, 
são pagãos ortodoxos, ou seja, filhos da primitividade grega, crentes na 
realidade e agência dos deuses, e de si mesmo afirma: Eu sou um pagão 
decadente, do tempo do outono da Beleza, do sonolecer (?) da limpidez 
antiga, místico intelectual da raça triste dos neoplatônicos de 
Alexandria. (PESSOA, 1976, p. 169). O poeta assim se diz porque seu 
paganismo é como o dos neoplatônicos, sendo assim, crê também na 
agência e realidade materialmente superior dos deuses mas, e nisso 
consiste sua heterodoxia, crê em um Intermediário Intelectual, Logos na 
linguagem dos filósofos, Cristo (depois) na mitologia cristã (Ibid., 1976, 
p. 169). 

No paganismo de Pessoa, Cristo é considerado o Intermediário 
pelo qual a realidade humana se comunica com a realidade divina, ou 
seja, a representação simbólica pelo qual a Realidade passou do Caos e 
da Noite (Destino) para os Deuses (Ibid., 1976, p. 549). Sendo assim, 
entre os deuses e Cristo há a diferença de que aqueles, embora sejam 
superiores, são reais e carnais e existem como nós, enquanto que Cristo 
é substancialmente simbólico. Deste modo, segundo Pessoa, não há 
como compreendermos Cristo, ou o Logos, por pertencer a outra 
realidade nem os próprios deuses o entendem. O Cristianismo, tal 
como o Budismo, são tentativas de revelar o irrevelável, destruir o 
mistério que só pode existir como tal, diz o poeta que tais religiões são 
crimes contra a humanidade, porque são crimes contra as leis divinas 
(Ibid., 1976, p. 549). Conforme o escritor, ver, ouvir, cheirar, gostar, 
palpar - são os únicos mandamentos da lei de Deus. Os sentidos são 
divinos porque são a nossa relação com o Universo, e a nossa relação 
com o Universo Deus (Ibid., 1976, p. 37). 

Para Pessoa, o espírito do paganismo ao longo da história foi 
mal interpretado. Primeiramente, ele nos diz, tem-se confundido a 
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mitologia pagã como spírito do paganismo; tem-se confundido o spírito 
pagão com determinados resultados da especulação ética dentro do 
paganismo (PESSOA, 1976, p. 181). Ainda que o poeta admita a 
pluralidade de deuses como uma das características essenciais ao 
paganismo, antes desta há a submissão de deuses e homens a um Fatum, 
isto é, destino, ou ainda, como ele mesmo chama, decretos 
inexplicados. Assim sendo, segundo Pessoa, os homens se diferem dos 
deuses por uma questão de grau e não de moral. Na religião grega, o 
homem pode se elevar a um grau divino pelo exercício da disciplina 
que, como diz Pessoa, apóiam e edificam a vida (Ibid., 1976, 183). 
Elevar qualidades humanas e não negá-las, deste modo qualquer ato 
moral pagão resulta num fim humano e não transcendente, onde se 
busca orientação e disciplina e não a renúncia que acaba em 
incompetência. 

Esta disciplina característica do pensamento pagão é 
condizente com a noção de objetividade considerada por Pessoa como 
a diferença  substancial entre o paganismo e os sistemas das religiões 
índias (orientais) e cristã. Tais religiões, segundo Pessoa, visam a saída 
do homem do que ele possui de mais natural, isto é, seus sentimentos. 
No cristianismo, por exemplo, insere-se na realidade humana algo 
como os sentimentos íntimos, próprios de cada alma particular e que 
portanto são conhecidos unicamente por Deus. Tal como o cristão, diz 
Pessoa, o índio se volta para dentro, e aplica a sua atenção ao próprio 
espírito (ibid. p. 190). Tais concepções acarretam, ao contrário, um 
distanciamento do divino e do homem, tal como dos sentimentos 
humanos e do mundo. 

Sendo o divino de natureza inteligível, para Pessoa só podemos 
apreendê-lo através dos sentidos, tal afirmação já se fez presente no 
neoplatônico Plotino, conforme nos mostra Bréhier las únicas palabras 
que resultan convenientes para expresar nuestra contemplación de lo inteligible son 
las que designan la impresión sensible y no las que concuerdan con el pensamiento 
lógico (BRÉHIER, p. 14). Para Plotino, a alma, a terceira hipóstase, e o 
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universo onde ela existe estão em estreita relação, nos diz que nacidos 
además en el interior del universo, tomamos de él nuestra alma (PLOTINO, p. 8) 
sendo assim, estamos em contato com a nossa origem e não há nada 
que não participe da divindade. A segunda hipóstase, a Inteligência, 
também cumpre um destino, que, para o neoplatônico consiste en 
permanecer en el mundo inteligible, enviando desde él su luz y sus rayos de 
conformidad con una ley universal (Ibid. p. 24). Uma vez que a alma esteja 
fora do mundo inteligível, para que fique em conformidade com ele é 
preciso que, assim como os deuses, contemplar a inteligência e não 
explicá-la, visto que no mundo inteligível tudo age conforme sua 
própria natureza. 

O imperador Juliano, o Apóstata, foi aluno da escola 
neoplatônica fundada por Jâmblico, assim como seu mestre acreditava 
que o conhecimento de deus se dava na natureza do homem e não por 
aprendizagem (JULIANO, p. 212). O paganismo caracterizava-se por 
uma ausência de ordem de seus mitos, ou seja, ao contrário do 
Cristianismo, havia várias versões para um mesmo mito, os quais 
muitas vezes se complementavam. O paganismo sincrético de Juliano 
consistia em aceitar todas as crenças como verdadeiras, diante da 
pretensão do cristianismo de destruir o ecleticismo e a teofania da 
crença pagã. Para Pessoa, o que cumpre ao neopagão é aceitar todas as 
metafísicas (o que segundo ele são modos de sentir as coisas) que 
muitas vezes despertam o sentimento religioso, como aceitáveis, tal 
como o pagão que aceitava todos os deuses.   

Pessoa sustenta que a religião não pode ser descartada da 
humanidade, pois sem ela o homem não teria condições de disciplinar 
sua inteligência. Ele trata da religião em um sentido utilitário 
sustentando que o sentimento religioso nos conserva em nossa 
natureza, que consiste mais precisamente num instinto de conservação. 
No entanto, segundo Pessoa, logo que se faça filosofia nos interessa, 
mais do que a utilidade, a verdade. De acordo com o escritor, ser 
verdadeiro é existir; isto, e mais nada (PESSOA, 1976, p. 547). E, se o 
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que existe em nossa natureza de mais fundamental é o instinto de 
conservação, como nota Pessoa, a tendência já aludida por Spinoza do 
ser para perseverar em ser, tal instinto é a Verdade, pois é o que existe 
garantindo a existência.    

Para Pessoa, a defesa cristã de que se pode conhecer a Deus, e, 
que somente de acordo com determinados rituais chegar até ele, é uma 
ofensa a humanidade pois, o livre-arbítrio, a graça, o amor – são 
expressões cujo sentido, não tem nada que ver com a nossa estrutura 
mental (Ibid., 1976, p. 551). Ou seja, tal fé leva o homem a procurar 
uma realidade que não lhe é possível que encontre, o que nele causa 
uma submissão moral que o torna fraco perante a vida. O cristão 
subordina a vida a uma outra, aquela que o salvará, pois os seus 
sentimentos estão envolvidos pela ideia de pecado. Esta atitude, disse 
Ricardo Reis, é desprezar a vida propriamente tal (Ibid., 1976, p. 174). 

Em suma, mostrou-se que as referências ao paganismo e ao 
neoplatonismo em Fernando Pessoa consistem nas suas afirmações 
acerca da objetividade característica do pensamento pagão, bem como 
da relação entre a humanidade e os deuses presente na filosofia 
neoplatônica.  A partir disso, percebeu-se que a religiosidade pagã 
visava um fim humano, ou seja, de disciplina da inteligência e dos 
sentimentos humanos e não, como no Cristianismo, a um 
conhecimento de Deus e consequente subversão desses sentimentos. O 
sentimento religioso Pessoa afirma ser necessário à vida humana, mas 
que no entanto não se deve impor ao homem que descubra o mistério 
que há na divindade, ou ainda, no inteligível. Portanto, conhecemos o 
divino por meio da sensação da realidade, pois através dela acontece 
nossa relação com o Universo que é deus, à nossa inteligência cabe a 
aceitação de um destino maior que todos os deuses.  
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Locke entende que a experiência é, em última análise, a fonte 

primordial de todas as ideias que a mente possui. Através da sensação e 
da reflexão, a experiência fornece as primeiras ideias ao entendimento. 
Operando a partir destes primeiros materiais fornecidos pela 
experiência, o entendimento é capaz de criar uma infinidade de novas 
ideias complexas. Do mesmo modo, Locke considera que a experiência 
só é possível admitindo-se a existência de um mundo real, fora da 
mente, que tem o poder de afetar a mente humana e nela produzir 
ideias. As ideias, de um modo geral, são meros efeitos na mente 
humana, cuja causa reside na existência real de um mundo fora da 
mente. Sendo assim, Locke pensa que a percepção das primeiras ideias 
recebidas pela mente só é possível devido à existência de uma realidade 
externa. Isto é, para Locke a percepção se explica em termos de 
representação, ou seja, as ideias simples adquiridas pelo entendimento 
são representações mentais formadas a partir de objetos externos. A 
teoria representativa da percepção de Locke é descrita por alguns 
comentadores como realismo indireto, uma vez que, embora considere 
certa a existência de uma realidade externa à mente, o conhecimento 
que temos da mesma não ocorreria, segundo eles, de forma imediata. 
As ideias na mente do sujeito, enquanto representações da realidade 
externa, seriam os verdadeiros objetos da percepção. No entanto, o 
realismo indireto é uma doutrina que, na opinião de alguns 
comentadores, gera o chamado problema do véu da percepção. O 
problema é entendido da seguinte forma: se os objetos fora da mente se 
relacionam conosco apenas como causas externas de nossas ideias, que 
motivos temos para acreditar que conhecemos qualquer coisa definida 
sobre a natureza dos mesmos? Mais precisamente, como podemos 
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saber que as propriedades dos objetos fora da mente se assemelham 
àquelas das ideias sob qualquer aspecto?  

Deste modo, o presente trabalho consiste em uma análise 
preliminar de alguns estudos sobre o chamado problema do véu da 
percepção no Ensaio sobre o entendimento humano de Locke. Em um 
primeiro momento apresento a leitura de Mackie sobre a questão da 
percepção do mundo externo em Locke. A questão, segundo Mackie, é 
que a descrição feita por Locke de nossas percepções implica em 
reconhecer a realidade das ideias como objetos intencionais da 
percepção. Isto é, quando Locke usa a expressão “coisas reais fora de 
nós”, podemos encontrar sentido em sua asserção se considerarmos 
que as coisas que em sua própria natureza são objetos intencionais da 
percepção, representam seja o que for que elas descrevem não como 
aparências, mas sim como realidades. O que é percebido na qualidade 
de objeto intencional é dependente da mente (para existir), mas a 
dependência da mente (para existir) não é uma qualidade intrínseca do 
objeto real percebido. Esta seria, de acordo com Mackie, uma posição 
mais próxima da defendida por Locke. Para Mackie, é possível 
considerarmos que nossas crenças e especulações sobre a natureza da 
realidade não sejam sobre a realidade em si mesma, mas sim sobre 
“uma construção lógica da realidade formada pelo conteúdo de nossas 
experiências, sem que isso torne nossa crença em uma realidade que 
ultrapasse nossa experiência uma questão sem sentido” (MACKIE, 
1976, p. 60). 

Em um segundo momento, analiso a abordagem do problema 
realizado por Yolton. Ele observa que a tese lockeana se compromete 
com certo grau de ceticismo, uma vez que Locke jamais pretendeu 
afirmar que a mente humana pode conhecer todas as coisas. De fato, já 
nas primeiras páginas do Ensaio, Locke nos avisa que a compreensão de 
nosso entendimento está muito aquém da vasta extensão das coisas. A 
investigação dos poderes do entendimento visa descobrir seu alcance. 
Mas é um ceticismo moderado. Locke nunca coloca em dúvida a 
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existência do mundo real, jamais defende que não existe nenhuma 
realidade além de nossas ideias. Segundo Yolton, o sentido geral da 
expressão “coisas em si mesmas” no Ensaio seria o “referente de nossos 
pensamentos ou ideias”. As “coisas em si mesmas” seriam os objetos 
ordinários da percepção, por exemplo, a mesa real em vez da ideia de 
mesa. Para Yolton, Locke não defende que não seria possível conhecer 
as coisas em si mesmas com base no pressuposto de que seriam 
somente ideias que percebemos (seguindo-se disso que nada além delas 
poderia ser conhecido). Yolton considera que “o conteúdo mental de 
qualquer ato de percepção ou pensamento é chamado por Locke de 
ideia” (YOLTON, 1970, p. 129). Isso quer dizer que, embora não haja 
percepção sem ideias, isso não quer dizer que toda e qualquer 
percepção seja única e exclusivamente sobre a ideia em si mesma. O 
modo das ideias, de acordo com Yolton, foi a maneira como Locke 
tentou formular o realismo perceptual. O ponto é, segundo Yolton, que 
não há como tratar da percepção sem fazer referência a um processo 
mental, seja no realismo direto ou no indireto. O realismo direto 
pretende simplificar a teoria da percepção abrindo mão das ideias 
enquanto objetos imediatos da percepção, pois isso, no entendimento 
do realismo direto, causa o véu da percepção. Mas mesmo Locke sendo 
considerado um defensor do realismo indireto, por afirmar que as ideias 
são os objetos imediatos da percepção, que envolve de um lado o 
sujeito que percebe, e, de outro, um objeto físico, Yolton considera que 
isso, por si só, não invalida a teoria lockeana e não o condena ao véu da 
percepção. Pensar que, para Locke, as ideias são entidades em si 
mesmas, independentes da existência de objetos fora da mente, é um 
erro; na visão de Yolton, é fazer de Locke um idealista, “seria errado 
concluir que somente pensamos sobre ou percebemos ideias, uma vez 
que na maior parte do tempo estamos pensando sobre e percebendo 
objetos e eventos” (YOLTON, 1970, p. 137).  

Por último, apresento a posição de Michael Ayers sobre o 
problema em questão. Ayers observa que o termo ideia em Locke pode 
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ser mais bem compreendido se voltarmos nossa atenção para a 
discussão sobre o estatuto ontológico das ideias no período que 
precedeu a composição do Ensaio. A leitura de Ayers evita assimilar 
ideia com objeto intencional, mas, antes, procura entender a noção de 
ideia como signo natural. Enquanto um objeto intencional é o modo 
pelo qual um objeto real aparece em meu entendimento, um signo 
natural é apenas um indicativo, um sinal, de que algo que não é a ideia 
em si mesma existe fora da mente e é a causa da existência desta mesma 
ideia. De acordo com Ayers, A epistemologia lockeana tem raízes nas 
antigas doutrinas epicuristas e estóicas. Ayers observa que na doutrina 
de Crisipo, por exemplo, uma impressão é uma afecção que ocorre na 
alma e que revela sua causa. Sendo assim, “quando através da visão nós 
observamos algo branco, a afecção é o que é produzida na alma através 
da visão; e é a afecção que nos permite dizer que há um objeto branco 
que nos desperta” (AYERS, 1998, p.25). Locke, na visão de Ayers, teria 
compartilhado com os antigos a premissa de que desconfiar dos 
sentidos é desconfiar de uma faculdade cognitiva básica; é 
autodestrutivo, no que diz respeito ao conhecimento, aceitar tal 
premissa. Além disso, conforme Ayers, os antigos estabeleciam uma 
diferença entre signos reminiscentes e signos indicativos. Os primeiros 
são aqueles que, normalmente, significam algo evidente na natureza. 
Nuvens escuras, por exemplo, seriam signos reminiscentes de chuva; 
uma vez que normalmente se observa que a chuva ocorre após a 
formação de nuvens escuras. Além disso, tanto a chuva quanto as 
nuvens são diretamente observáveis, isto é, evidentes. Signos 
indicativos, por outro lado, significam coisas não evidentes, não 
observáveis. Deste modo, Ayers afirma que por desempenharem o 
papel de signos indicativos, as ideias lockeanas podem desempenhar o 
papel de signos das coisas externas à mente.  
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Qual a relação que pode ser estabelecida entre o valor cognitivo 

e o caráter sintético ou analítico de uma proposição em Sentido e 
Referência de Gotlob Frege? Na obra Routledge Philosophy Guidebook to 
Frege on Sense and Reference, ao apresentar sua interpretação para a 
proposta desenvolvida por Frege em Sentido e Referência, Mark Textor 
sustenta que a diferença de valor cognitivo entre as proposições “a=a” 
e “a=b” não deve ser compreendida como correspondendo 
imediatamente à diferença entre o caráter analítico e o caráter sintético 
das proposições, argumentando que mesmo duas proposições como 
“3²=3²” e “2³+1=3²”, que para Frege são analíticas e possuem, 
respectivamente, as formas a=a e a=b, são distintas quanto aos seus 
valores cognitivos. Como justificar que duas proposições analíticas 
tenham valores cognitivos distintos? O propósito deste breve 
comentário é, a partir dessa questão, fazer uma breve reflexão em torno 
dos distintos sentidos de analiticidade defendidos por Frege e Kant. 

Na Begriffsschrift, Frege se deparou com o problema de justificar 
como poderia suceder que duas proposições “a=a” e “a=b”, mesmo 
estabelecendo, em sua conexão com o mundo, a relação de identidade 
de um objeto consigo mesmo (por exemplo, o planeta Vênus), tivessem 
potenciais inferenciais distintos (isto é, pudessem ou não validar um 
argumento1). A primeira solução, que Frege posteriormente considera 

                                                           
1
 Consideremos o argumento A*, constituído pelas premissas Pa (P1), a≡b (P2) e 

conclusão Pb (C), e o argumento A**, com as premissas Pa (P1), a≡a (P2) e conclusão 
Pb (C). A letra sentencial “P” representa a função “ser planeta”, ao passo que os termos 
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insatisfatória em Sentido e Referência, consistia em afirmar que 
proposições de identidade revelam casos excepcionais em que os 
termos “a” e “b” representam a si próprios, e não os objetos por eles 
designados. Frege abandona essa solução ao perceber que, apelando 
para os meros sinais empregados em uma proposição, não seria 
possível explicar como proposições como “a estrela da tarde é a estrela 
da manhã” (que segue a forma a=b e nos mostra que dois objetos 
observados no céu da tarde e no céu da manhã são o mesmo) 
pudessem proporcionar alguma extensão do nosso conhecimento. 

Segundo Textor, diante da reformulação proposta em Sentido e 
Referência, as proposições “a estrela da tarde é a estrela da tarde” e a 
“estrela da tarde é a estrela da manhã” serão distinguidas pelo “valor 
cognitivo” que atribuímos a cada uma delas (Textor, 2010, p. 116). A 
proposição “a estrela da tarde é a estrela da tarde”, que obedece a 
forma a=a, é analítica e a priori porque pode ser inferida, imediatamente, 
do princípio lógico de identidade. Já a proposição “a estrela da tarde é a 
estrela da manhã”, que segue forma a=b, dependeria de outros 
fundamentos para ser justificada. Textor não enfatiza, ao discutir o 
ponto, que as duas proposições diferem quanto ao seu valor cognitivo, 
para Frege, não apenas em razão dos fundamentos dos quais cada uma 
deve ser justificada, mas porque uma delas, a dizer, a proposição “a 
estrela da tarde é a estrela da manhã”, na medida em que segue a forma 
a=b, pode proporcionar algum acréscimo de conhecimento (por 
exemplo, o conhecimento empírico astronômico de que dois objetos 
                                                                                                                           

“a” e “b” designam, respectivamente, “a estrela da tarde” e “a estrela da manhã”, e o 
símbolo “≡” designa a relação de identidade entre dois termos. Em A*, a conclusão 
“Pb” é garantida pelas premissas “Pa” e “a≡b”, ao passo que, em A**, a conclusão 
“Pb” não pode ser inferida apenas das premissas “Pa” e “a≡a”. Não obstante, como 
enfatizado, as proposições “a≡b” e “a≡a”, na relação com o mundo que pretendem 
descrever, expressam exatamente a mesma relação, a dizer, identidade do planeta Vênus 
(designado ou bem como a estrela da tarde, ou bem como a estrela da manhã) consigo 
mesmo. Em síntese, na Begriffsschrift, Frege precisava encontrar uma maneira de explicar 
essa diferença. 
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observado no céu da tarde e no céu da manhã são um mesmo objeto), 
ao contrário da primeira, que não teria caráter informativo (Frege, 1892, 
p. 56). 

O ponto é que, assumindo a extensão do conhecimento 
proporcionada pelo juízo como critério de distinção, realmente 
poderiamos ser levados a crer que a diferença em questão diria respeito 
à distinção entre, no caso da proposição “a=a”, estarmos diante de um 
juízo analítico e, no caso da proposição “a=b”, de um juízo sintético. 
Mas Textor esclarece, então, que o ponto nodal da diferença não reside 
na oposição entre o caráter analítico ou sintético das proposições. Para 
tanto, o intérprete busca apoio textual em uma carta, endereçada a 
Russell, na qual Frege sustenta que as proposições “2³+1=3²” e 
“3²=3²”, embora analíticas, também são dotadas de valores cognitivos 
distintos justamente porque o sentido de “2³+1” e o sentido “3²” são 
diversos (Textor, 2010, p. 117). Para Textor, as duas proposições são 
analíticas, mas devem ser tomadas como possuindo valores cognitivos 
distintos porque apenas a proposição “3²=3²” pode ser justificada com 
fundamento unicamente no princípio de identidade. 

Que possamos atribuir valores cognitivos distintos às duas 
sentenças é algo que se justifica na medida em que a primeira 
proposição se apoia unicamente sobre o princípio de contradição, ao 
passo que a segunda, mesmo analítica, ainda assim está fundada sobre 
outros princípios. Textor afirma: “saber que tudo é idêntico a si mesmo não me 
dá razões para julgar que 2³+1=3²; eu preciso de outras razões para sustentar que 
2³+1=3² é verdadeiro” (Textor, 2010, p. 117)2. O detalhe para o qual é 
preciso atentar é que não é possível compreender essa distinção se não 

                                                           
2“[...] knowing that everything is self-identical does not give me a reason to judge that 2³+1=3²; I need 
further reasons to hold that 2³+1=3² is true.” (TEXTOR, Mark. Routledge Philosophy 
Guidebook to Frege on Sense and Reference. London; New York: Taylor & Francis e-
Library, 2010. p. 117) 
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tivermos em mente que os sentidos fregeano e kantiano de analiticidade 
são distintos. 

Na Introdução da Crítica da Razão Pura, primeiramente Kant 
apresenta a definição dos juízos analíticos: i) são juízos tais que o 
predicado B está contido no sujeito A; ii) a relação entre sujeito e predicado é 
pensada por identidade e; iii) são juízos meramente explicativos que 
nada acrescem ao conceito do sujeito, mas apenas tornam evidentes 
conceitos que nele já eram pensados, ainda que implicitamente (KrV, 
B10). Em seguida, Kant caracteriza os juízos sintéticos como aqueles i) 
nos quais a relação entre sujeito e predicado é pensada de tal maneira 
que o predicado B está fora do conceito A; ii) a relação entre o sujeito e o 
predicado não é pensada por identidade, e que; iii) qualificados como 
ampliativos, são tais que “acrescentam ao conceito do sujeito um predicado que 
de modo algum era pensado nele nem poderia ter sido extraído dele por 
desmembramento algum” (KrV, B11). 

Um juízo analítico, como aquele que afirma que todos os corpos 
são extensos, nada mais faz do que enunciar uma relação S é P entre o 
sujeito e predicado nas hipóteses em que o predicado está contido no 
conceito sob o qual o sujeito cai. Se um objeto cai sob o conceito de 
corpo, o predicado de extensão, porque extraído do conceito de corpo 
por simples elucidação, deverá ser atribuído ao objeto. Dado que o 
predicado de extensão é uma nota característica do conceito de corpo, a 
verdade da proposição “todos os corpos são extensos” depende apenas 
de nos darmos conta de que um dos caracteres do conceito de corpo é 
a extensão: o objeto que cai sob o conceito de corpo, por definição, 
contém o predicado de extensão. Em outras palavras, pensar um corpo 
que não é extenso nos conduz a uma contradição. Kant expõe de 
maneira mais clara a distinção aqui considerada nos Prolegômenos, ao 
afirmar que juízos analíticos “repousam fundamentalmente sobre o princípio de 
contradição” (Prolegômenos, §2º). Para Kant, é condição suficiente que os 
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juízos analíticos estejam fundamentados unicamente no princípio de 
identidade3, e é aqui que nos deparamos com um problema.  

Ora, de acordo com essa noção analiticidade não seria possível 
compreender a distinção que Frege propõe entre proposições analíticas 
que possuem distintos valores cognitivos. Com efeito, se concedermos 
a Kant que todos os juízos analíticos estão fundados no princípio de 
identidade, então parece necessário admitir que todos os juízos 
analíticos, justamente porque fundados no princípio de identidade, 
possuiriam sempre o mesmo valor cognitivo. 

Para compreender o que está em questão para Frege, nesse 
particular, é necessário considerar a concepção fundamental que o 
filósofo sustenta a respeito dos juízos da aritmética nos Fundamentos da 
Aritmética. Frege pretende demonstrar, nesse texto de 1884, que os 
juízos da aritmética, ao contrário do que supunha Kant, são analíticos, e 
não sintéticos a priori. Como aponta Lúcio Lourenço Prado, no texto 
Frege e o elogio da razão pura, a razão fundamental para a defesa dessa tese 
parece residir no fato de que, segundo Frege, se os juízos da matemática 
são necessários e podem ser demonstrados, isto decorre da 
possibilidade de ser toda a matemática derivada da lógica (Prado, 2009, 
p. 271), domínio do conhecimento cujos juízos, para Kant, são 
analíticos (Frege, 1884, Introdução). 

Sem aprofundar nos detalhes da prova oferecida em favor 
dessa tese, por ora cumpre pontuar que Frege sustenta que a distinção 
                                                           
3Para Kant, mesmo os juízos sintéticos a priori ou empíricos, embora sejam 
fundamentados em outro princípio, que não o de não contradição, devem “sempre derivar 
de acordo com o princípio de contradição” (Prolegômenos, §2º). O que parece ser fundamental 
na distinção entre derivar de acordo com e derivar de, é que, se para fundamentar um juízo 
analítico a observância princípio de não contradição é, por si só, condição suficiente, no 
caso dos juízos sintéticos ele é condição necessária, mas não suficiente. Em outras 
palavras, qualquer que seja o juízo que relaciona sujeito e predicado, o princípio de não 
contradição deve sempre ser respeitado. Todavia, se busco o fundamento da conexão 
entre sujeito e predicado em um juízo sintético, então o princípio a qual devo recorrer é 
outro, embora nuca possa contrariar o princípio de não contradição. 
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entre juízos analíticos e juízos sintéticos está relacionada à “justificação da 
emissão do juízo” (Frege, 1884, §3º). Não está em questão, nas palavras do 
filósofo, o “conteúdo do juízo” (que é fundamental para Kant), mas, sim, 
aquilo que justifica que um tal juízo seja tomado como verdadeiro. Se é 
possível justificar um determinado juízo apenas por meio de “leis lógicas 
gerais e definições” (Frege, 1884, §3º), estaremos diante de uma proposição 
analítica. Se, ao contrário, dependemos de “questões de fato” (Frege, 1884, 
§3º), isto é, de proposições sobre objetos, então temos uma proposição 
sintética. Na medida em que uma proposição analítica da forma a=b 
(“2³+1=3²”) deve ser justificada por leis da lógica e definições, sua 
demonstração, segundo Frege, também pode estender o nosso 
conhecimento. 

Sem dúvida, Textor está correto quando afirma que a diferença 
no valor cognitivo das proposições “a=a” e “a=b” não está fundada no 
caráter analítico ou sintético atribuído a cada uma delas.  Todavia, para 
compreender essa tese é essencial ter em mente que a justificação de 
uma proposição analítica, segundo Frege, pode vir a exigir mais do que 
o princípio de identidade (como, por exemplo, leis lógicas e definições), 
porque o sentido de analiticidade é diverso daquele defendido por 
Kant. Na verdade, para Frege, apenas um grupo muito particular de 
proposições, a dizer, aquelas que seguem a forma a=a, podem ser 
justificadas apenas pelo princípio de identidade. 

Uma derradeira questão é oportuna: Frege estava correto ao 
afirmar, por exemplo, que “Kant subestimou o valor dos juízos analíticos” 
(Frege, 1884, §88)? Podemos sustentar, com fundamento, que Kant 
ignorava a diferença entre as sentenças “a=a” e “a=b”? Ou, ainda, 
como afirma Lúcio Lourenço Prado, é correto sustentar que Kant 
considerava todas as verdades analíticas “triviais” (Prado, 2007, p. 272). 
Forçosamente, a resposta é negativa. Uma breve indicação textual nos 
mostra, no mínimo, que Kant reconhecia a diferença entre os juízos 
analíticos que enunciam trivialidades e os juízos analíticos que 
proporcionam alguma extensão do nosso conhecimento. 
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No Manual dos Cursos de Lógica Geral, Kant não apenas formula a 
distinção entre juízos analíticos e sintéticos apelando para a identidade 
entre os conceitos do predicado e do sujeito, mas distingue, dentre as 
proposições analíticas, aquelas que são tautológicas. Kant afirma que a 
“identidade entre conceitos nos juízos pode ser expressa (explicita) ou inexpressa 
(implicita)” (AK 111), esclarecendo que, no primeiro caso, estamos 
diante de uma proposição tautológica. O filósofo prossegue, 
acrescentando que 
 

As proposições são virtualiter vazias ou desprovidas de 
consequência (folgleer), sendo inúteis e imprestáveis. 
Exemplo: a proposição tautológica o homem é homem. 
Se, sobre o homem nada mais sei senão que é homem, 
sobre ele nada sei. 
As proposições implicite idênticas não são sem 
consequência e sem fruto, pois, pelo desenvolvimento 
(Entwicklung), explicitação (explicatio), elas tornam claro 
o predicado que jaz inexplicitado (implicite) no conceito 
do sujeito. (AK 111) 

 
Henry E. Allison, tomando por base a distinção apresentada por Kant 
também no Manual dos Cursos de Lógica Geral, destaca que, para 
diferenciar juízos sintéticos e analíticos, o que interessa é afirmar que os 
sintéticos são ampliativos e os analíticos meramente elucidativos, ou, 
ainda, que os juízos analíticos oferecem uma “extensão formal do 
conhecimento” (Allison, 2004, p. 91). A extensão formal difere da extensão 
material proporcionada pelos juízos sintéticos no sentido em que 
apenas expõe elementos que já podem ser extraídos do conceito 
atribuído ao sujeito. Ainda assim, não há aqui a enunciação de meras 
trivialidades da espécie “o homem é homem”. 
Ora, Kant aponta textualmente a diferença entre aquelas proposições 
analíticas tautológicas que não acrescentam nenhum conhecimento, e 
aquelas outras que, embora sejam analíticas, aclaram um determinado 
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conceito, explicitando um predicado que dele poderia ser extraído. 
Outro não é o propósito da distinção, já mencionada, entre extensão 
formal e material do conhecimento, senão o de evidenciar que algumas 
proposições analíticas proporcionam algum acréscimo de 
conhecimento, ou, em outras palavras, tem algum caráter informativo. 
É evidente que há uma diferença fundamental no sentido em que uma e 
outra espécie de proposição estendem o nosso conhecimento. Mas o 
que é fundamental salientar, nesse ponto, é que, embora compreenda 
que os juízos da aritmética são sintéticos a priori e embora não tenha 
formulado a discussão nos mesmos termos utilizados por Frege, Kant 
pelo menos reconhecia a diferença entre as proposições “a=a” e “a=b”. 
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A estrutura da negação em Freud 
 

Nicole Hellen Becher Bonfim 
UNICENTRO 

 
INTRODUÇÃO 
 

O texto A Negação de Sigmund Freud (1925) é comumente 
considerado um texto de introdução à Metapsicologia1 freudiana, 
porém, neste trabalho será trabalhada sua estrutura, envolvendo em que 
medida pode se instaurar como a projeção de uma ideia emergente; em 
que medida sua interpretação pode ser dada como uma afirmação; além 
de explicitar como a negação permite não só a repressão inconsciente, 
mas também sua admissão, portanto, o levantamento da própria 
repressão. Considerando que a base para a criação desta teoria é grande 
parte constituída de experiências clínicas do psicanalista, a área a qual 
esta pesquisa melhor se encaixaria seria Epistemologia da Psicanálise. 

O texto mostra o interesse de Freud na negação por conta de 
sua prática frequente nas falas de seus pacientes, uma certa insistência 
em negar o que, para Freud, não deveria ser negado, mas aceito. 
Considerando seu prévio estudo sobre a Repressão, a negação se 
mostrava como um modo de expressar inconscientemente pelo 
consciente uma ideia reprimida. Uma ferramenta mais cômoda que os 
sonhos para se ter acesso ao Inconsciente do paciente. 

Porém, o foco não se volta somente para o que é negado, mas 
para o porquê do ato da negação em si, por que essa ideia deve ser 
reprimida? Como isto ocorre? O que envolve este processo? Como 
levar o paciente à aceitação? Será ela possível? Por estas perguntas e 

                                                           
1
 A metapsicologia freudiana traz os princípios, os modelos teóricos e os conceitos 

fundamentais da clínica psicanalítica. É um método de abordagem de acordo com o 
qual todo processo mental é considerado em relação com três 
coordenadas: dinâmica, topográfica e econômica. 
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outras guia-se este texto, tentando da melhor maneira respondê-las e 
deixar cada vez mais claro o termo Negação de Freud. 

Antes de entrar na estrutura da negação é necessária certa 
noção da estrutura psíquico freudiana, desde sua divisão inicial de 
Consciente, Pré-Consciente e Inconsciente até a divisão da estrutura da 
personalidade aonde temos Ego, Id e Superego, entre outros termos 
básicos necessários para compreensão da estrutura aqui abordada. 
 
1. DIVISÕES DO PSÍQUICO FREUDIANO   
 

Como o subtítulo expõe, aqui serão apresentadas de maneira 
geral as divisões do psíquico para Freud, começando pelos conceitos de 
Consciente, Pré-consciente e Inconsciente, lembrando que esses conceitos 
serão necessários para a compreensão da negação em si e aonde ela se 
encaixa. 

O Consciente é aquele que nos dá informações imediatas, que 
temos acesso sem esforço algum, ou seja, a superfície de nossa mente. 
Por exemplo, quando pensamos em algo, automaticamente esse é um 
pensamento consciente, o mesmo vale para sentimentos, ações, etc. 
Freud nos traz o conceito de ideia consciente, sendo estas apenas 
temporariamente conscientes, ou latentes, podendo passar ou voltar ao 
inconsciente com o tempo, voltam como memórias, também contendo 
a possibilidade de recuperá-las ao consciente quando necessário. 
Porém, nem toda ideia inconsciente pode se tornar consciente 
novamente. De acordo com Freud, dividimos as ideias em Latentes e 
Reprimidas, sendo o primeiro tipo aquele que tem maior possibilidade de 
ser expresso no meio consciente e que, mais a frente, perde o nome de 
ideia inconsciente e se torna uma ideia do Pré-consciente. 

O Pré-consciente funcionaria como um intermediário entre o 
consciente e o inconsciente, como um arquivo no qual o consciente 
busca sua informação necessária. Se utilizando da metáfora do Iceberg 
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de Freud, o pré-consciente seria a parte da água da onde o conteúdo 
ainda conseguiria flutuar para fora e a pressão não fosse tão forte. 

O Inconsciente seriam as águas negras, aonde não há luz e tudo 
pode ser possível, todas as ideias reprimidas e inalcançáveis se 
escondem nesse abismo cuja existência é pré-estabelecida, mesmo sem 
poder ser provada. A única forma de se ter acesso a ideias inconscientes 
é pelas suas representações seguras, censuradas, encontradas no pré-
consciente, nunca um acesso direto e cru à o que se passa em suas 
trevas particulares, sejam elas compostas de traumas ou até desejos 
perversos discriminados socialmente. 
Apresentada a primeira divisão, somos levados a divisão estrutural da 
personalidade, envolvendo os conceitos de Id, Ego e Superego. Não mais 
se trata apenas de armazenagem de conteúdo, mas também da energia e 
controle de ações do indivíduo. 

O Id tem sua composição quase inteiramente inconsciente, é 
de base instintiva que, por si, não sofre censura alguma, é qualquer 
paixão, desejo ou qualquer outro absurdo que, no viés externo, deve ser 
reprimido por conta da segurança mental, física ou social do indivíduo. 
O Id é o primeiro componente da estrutura da personalidade a existir, 
um bebê, por exemplo, não desenvolveu Ego ou Superego ainda, assim, 
se guia apenas pelo querer, pelo prazer e pela dor imediata da situação, 
sem nenhuma censura. Também é a fonte de energia dos outros 
componentes, sendo o primeiro, sua energia é grande, porém, sem 
direção. Para direcionar tanto querer, tanta energia, surge o Ego. 

Para explicitar o conceito de Ego cito Freud: 
 

“É fácil ver que o ego é aquela parte do id que foi modificada pela 
influência direta do mundo externo, por intermédio do Pcpt.-Cs2; em 
certo sentido, é uma extensão da diferenciação de superfície. Além 

                                                           
2 "Perception-Consciousness System" ou “Sistema de Percepção-Consciência”. 
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disso, o ego procura aplicar a influência do mundo externo ao id e às 
tendências deste, e esforça-se por substituir o princípio de prazer, que 
reina irrestritamente no id, pelo princípio de realidade.” (FREUD, 
1923) 
 

Pode-se dizer que a Repressão se introduz com o ego, por conta da 
necessidade de certo controle sobre a impulsividade do id. O ego surge 
com a noção de si que a criança desenvolve, assim também 
desenvolvendo um melhor senso do mundo externo. O ego é o 
mediador, é o contato externo do inconsciente, analisa a primeira 
representação no id e encontra sua correspondência adequada no 
ambiente de acordo com as bases de um relacionamento social, é o 
mediador do equilíbrio. Já o Superego é o representante da moral, é 
aquele que decide o que é “certo” e o que é “errado” por meio de juízos 
intelectuais internos. 

O Ego se torna mediador não só dos impulsos do Id, como 
também da censura do Superego. A partir dos juízos e dos Mecanismos de 
Defesa, a estrutura consegue se manter em certo equilíbrio psíquico. 

 
2. A NEGAÇÃO  

 
O Ego, por si, possui Mecanismos de Defesa que auxiliam a 

Repressão exercida sobre o Id, eles controlam ou inibem as reações de 
desejos e ansiedades censuradas de serem expressas no meio externo. 
Essa Repressão inicial pode ser comparada a um domo sobre as ideias 
inconscientes e instintivas do Id, tudo é reprimido, porém não se 
mantêm completamente reprimidas, um exemplo são os sonhos, por 
onde ideias inconscientes encontram um caminho até a superfície do 
consciente. Os mecanismos de defesa agem como filtros, controle, 
sobre essas ideias que passam da primeira repressão, não sendo em si a 
própria repressão, mas agindo em conjunto com ela. Como Freud já 
diz: “[...] o ego tem o hábito de transformar em ação a vontade do id, como se fosse 
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sua própria.”3. Uma dessas ações se mostra por meio de seus 
mecanismos de defesa.  

Finalmente, a Negação se introduz como um mecanismo de 
defesa, filtrando ideias inconscientes que já se viram reprimidas 
anteriormente. O texto de Freud introduz a negação a partir de 
experiências do psicanalista com seus pacientes, nas quais a ideia negada 
se mostra como uma afirmação inconsciente mesmo que rejeitada no 
consciente. O próprio autor a descreve como um modo cômodo para 
conseguir uma explicação sobre o reprimido inconsciente (FREUD, 
2014, p.18). 

Para explicar melhor o funcionamento da negação, Freud 
utiliza o seguinte exemplo: “[...] “O senhor pergunta quem pode ser essa pessoa 
no sonho. Minha mãe não é.” E nós retificamos: logo, é a mãe.”4. O “não” é 
desconsiderado pelo terapeuta, visto apenas como um indicador de que 
ali existe uma ideia emergente rejeitada pelo paciente naquele momento, 
projetada de maneira “segura” por meio da negação, de maneira 
filtrada. O paciente considera ruim até mesmo a possibilidade de que a 
ideia passou por sua cabeça, envolvendo o analista no meio de sua fala 
como meio de tirar o foco de si: “O senhor pergunta quem pode ser...” ou 
“Agora o senhor vai pensar que quero dizer algo ofensivo...” (Ibid.). Essa ideia 
rejeitada é a essência pura da negação:  
 

“Na interpretação tomamos a liberdade de desconsiderar a negação, 
extraindo o puro conteúdo da ideia. É como se o paciente tivesse dito: 
“Na verdade foi minha mãe que me ocorreu com relação a essa 
pessoa, mas não tenho a menor vontade de admitir essa 
ideia.””(Ibid.) 

 

                                                           
3 FREUD, Sigmund. O Ego e o Id e outros trabalhos (1923-1925). Trad. José Octávio de 
Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Editora IMAGO, 1969, p. 39 
4 FREUD, Sigmund. A Negação. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2014, p. 18 
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Isso não significa que se possa desconsiderar a negação por completo. 
Mesmo sendo um passo inicial, desconsiderá-la por completo e tomá-la 
como uma simples afirmação seria um erro. Ela não é uma simples 
negação, mas uma negação que traz em si uma afirmação, uma 
afirmação vinda do inconsciente. Essa, no entanto, enquanto aparece na 
fala, se afirmando por intermédio da negação, é reconhecida pelo 
analista como um mecanismo de defesa interno. Esse mecanismo, de 
acordo com a interpretação do analista, funciona como a própria 
negação admitindo a repressão do indivíduo. Deste modo permite ao 
analista o levantamento dessa repressão, mas não a aceitação desta pelo 
paciente. 
 

“A negação é uma maneira de tomar consciência do reprimido; na 
verdade já é um levantamento da repressão, mas naturalmente não a 
aceitação do reprimido.” (FREUD, 2014, p.21) 

 
De acordo com a interpretação de Vladimir Safatle, a aceitação 

do paciente seria uma questão de tempo: ou a negação se tornaria uma 
afirmação aceita ou mais densa, sem passagem à afirmação: 
 

“Ela será cada vez mais acompanhada de seu oposto, até corroer as 
resistências de sua aceitação pela consciência ou até obrigar o sujeito a 
mobilizar negações cada vez mais fortes para que tal passagem no 
oposto não ocorra.5” 

 
A aceitação faria da função do analista neste caso a explicitação do que está 
implícito6, sem apresentar qualquer sugestão ao meio de sua análise, ou 
até a exposição desta, mas se perguntando o porquê da necessidade de 
uma negação. 
                                                           
5 SAFATLE, Vladimir. Aquele que diz “Não”: Sobre um modo peculiar de falar de si. In: A 
Negação. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2014, p. 41 
6
 Ibid.  
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A partir da exposição de negação no texto somos levados aos 
juízos intelectuais, responsáveis pela aceitação e repressão do conteúdo 
dos pensamentos, admitindo ou contestando sua representação interna 
e existência na realidade externa. O julgar é uma ação intelectual que 
conduz do pensar ao agir, é por meio desses juízos que nascem as ações 
e decisões quanto ao que é “bom” ou “ruim” para si e para o ego 
quando se trata de desejos, se este será integrado ou ejetado do ego. A 
negação expõe esses desejos inconscientes, porém a partir do 
inconsciente de forma que a correspondência primeira representada no 
juízo seja sua única exteriorização do desejo além da exteriorização 
verbal no ato de negar. Assim, uma breve representação no ego é 
suficiente para satisfazer a vontade do id, sem que seja necessário a 
percepção correspondente na realidade. 
 
CONCLUSÃO 
 

Por fim, observamos que a negação representa uma repressão 
inconsciente de maneira defensiva, censurando, negando e controlando 
suas representações internas. Ela age a partir da Repressão inicial, esta 
sendo um mecanismo de defesa por si, em conjunto com os juízos, 
estes sendo posteriores, e inconscientemente. 

A partir dos mecanismos do ego, o inconsciente se revela, 
então, como Freud encerra, “o reconhecimento do inconsciente por parte do ego 
se expressa em uma fórmula negativa” (Ibid., p.28)  
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A crítica da noção de trabalho presente em A 
Condição Humana, de Hannah Arendt 

 
Antônio Vinícius Fernandes dos Santos 

 

Investigar o trabalho em Hannah Arendt exige que se enfrente 
o problema etimológico relacionado ao termo em sua tradução para a 
língua portuguesa. Problema que decorre do uso dos termos labor e 
work para designar duas categorias da vita activa. Se as primeiras 
traduções de A Condição Humana trouxeram labor e work como labor e 
trabalho1, respectivamente, a mais recente, de Adriano Correia2, as traz 
como trabalho e obra ou fabricação. A tradução de Correia é a mais 
adequada, pois evita confusão entre labor e work, termos que carregam 
diferença entre si dentro do escopo arendtiano. Isso porque labor 
carrega “uma conotação inequívoca de dores e penas” (Arendt, 2014, 
p.98) sem nunca designar o produto final do trabalho, enquanto work 
não tem relação com dores, mas sim com o produto final3. Dessa 
forma, usar labor e trabalho para a tradução desses termos nos leva a 
problemas sérios na compreensão da ideia arendtiana devido a 
etimologia de ambas as palavras remeterem a dores e penas4. Por outro 
lado, a solução encontrada por Adriano Correia evita esse problema ao 

                                                           
1 Arendt, H. A condição humana; Tradução de Roberto Raposo, posfácio de Celso 
Lafer. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 
2
 Arendt, H. A condição humana; tradução de Roberto Raposo, revisão técnica: 

Adriano Correia. – 11.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014. 
3 “Here again we find complete unanimity; the word "labor," understood as a noun, 
never designates the finished product, the result of laboring, but remains a verbal noun 
to be classed with the gerund, whereas the product itself is invariably derived from the 
word for work” (ARENDT, 1998, p.80) 
4 De acordo com o dicionário Houaiss, trabalho tem sua origem na palavra latina 
tripalium que designava um instrumento de tortura, enquanto labor tem origem na 
palavra idêntica latina labor que designa esforço, sofrimento, dor, fadiga que se 
experimenta na realização de um trabalho. 
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utilizar as palavras obra e fabricação para work, mantendo a relação com o 
produto final5. 

Para além do problema de tradução para o português, os 
próprios termos labor (trabalho) e work (obra) sofrem com a mistura 
moderna que os trata como iguais. Portanto, é necessário refinar a 
diferença para se compreender a crítica ao trabalho feita por Hannah 
Arendt, o que se encontra dentro do conceito de vita activa. Excluindo o 
momento político do homem representado pelo zoon politikon, 
debrucemo-nos sobre o animal laborans e o homo faber. 

O animal laborans representa o modo de vida necessário e 
inescapável ao homem, ou seja, representa o homem preso no ciclo 
vital das necessidades cujo fim é a morte. Isso porque todos os homens 
devem satisfazer suas necessidades básicas da vida, como a fome ou a 
sede, para que possam viver. Tais atividades são marcadas pela 
repetição interminável e tornam árdua a atividade do animal laborans, 
afinal, aquilo que ele obtém para satisfazer a necessidade é 
imediatamente consumido e destruído, o que obriga buscas constantes. 
Isso ainda aponta para a ligação direta do animal laborans à natureza, 
mesmo que somente consumindo o que ela oferece como um servo de 
um senhor, sem realizar qualquer mudança e sem criar um mundo 
humano a partir dela.  

Diferente do animal laborans que somente consome a natureza, 
o homo faber a modifica para criar um mundo humano. Assim, aquilo 
que para o animal laborans é uma coisa dada e pronta, para o homo faber 
pode qualquer outro objeto que crie um mundo particular humano. 
Essa é a face do homo faber como senhor da natureza, pois não mais 
somente utiliza o que ela o oferece, mas a transforma de acordo com 
seu interesse. Tal interesse faz não somente com que o homo faber atue 

                                                           
5
 Assim é definido o termo obra pelo dicionário Houaiss: 1 aquilo que resulta de um 

trabalho, de uma ação; 1.1 objeto resultante do trabalho de um operário, de um artista 
ou de um artesão. 
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de acordo com a categoria de meios e fins, mas também faz com que 
ele crie objetos prezando pela durabilidade e permanência no mundo 
para além de uma breve vida humana. Dessa forma, fica nítida a 
diferença entre a atividade de fim destrutivo do animal laborans e a 
atividade criadora de mundos do homo faber. 

Ter firmado a diferença entre o trabalho (labor) e a obra (work) 
se mostra essencial, uma vez que é o trabalho e não a obra que, 
historicamente, é visto como um fardo “inerente às condições da vida 
humana” cuja atividade significa “ser escravizado pela necessidade” 
(Arendt, 2014, p.103). Escravidão que, ressalta Arendt, se justificava na 
antiguidade pela busca do homem em superar a necessidade de 
trabalhar imposta pela condição humana (Arendt, 2014, p.104). Ora, o 
trabalho lida com atividades repetitivas que todo dia nos obrigam a 
voltar nossas forças devido ao risco sempre recorrente contra nossa 
vida, e, ao mesmo tempo, sua atividade impossibilita que qualquer outra 
atividade humana se efetive. Assim, em uma época em que a liberdade 
gozava da mais alta estima, somente o domínio sobre outros homens 
poderia libertar um homem do trabalho e da necessidade. 

Como uma atividade imbricada com a arduidade e a escravidão 
pôde, então, ascender à mais alta categoria da vita activa? Arendt nos 
oferece um resumo dessa transformação: 

 
A súbita e espetacular ascensão do trabalho, da mais baixa 
e desprezível posição à mais alta categoria, como a mais 
estimada de todas as atividades humanas, começou 
quando Locke descobriu que o trabalho é a fonte de toda 
propriedade. Prosseguiu quando Adam Smith afirmou que 
o trabalho era a fonte de toda riqueza e atingiu o clímax 
no “sistema do trabalho” de Marx, no qual o trabalho 
passou a ser a fonte de toda produtividade e a expressão 
da própria humanidade do homem. (Arendt, 2014, p.125) 
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O começo em Locke é curioso, pois seu interesse primordial 
não era o trabalho em si, mas a instituição da sociedade via propriedade 
privada. Como nada pode ser mais privado do que o que acontece 
dentro de nosso próprio corpo, a fundamentação da propriedade 
privada em Locke na propriedade de seu próprio corpo se torna uma 
consequência quase natural. Em Locke, no entanto, essa privatividade 
ainda mantinha relação com o mundo, pois existia como um “lugar no 
mundo onde o que é privado pode ser escondido e protegido contra o 
domínio público” (Arendt, 2014, p.142). Isso muda no momento em 
que o crescimento da riqueza e o processo de acumulação tomam o 
lugar da propriedade como principal interesse, levando a consequências 
funestas. 

Uma rápida volta ao passado nos ajudará a compreender as 
consequências funestas da glorificação do trabalho. Seguindo a linha 
histórica apontada por Hannah Arendt, temos a preponderância do zoon 
politikon na Grécia Antiga e em Roma, até a ascensão da vita contemplativa 
como principal modo de vida, movimento que coincide com a queda de 
Roma. Por fim, com a promoção do cristianismo, temos a volta do 
homem à interioridade e o consequente rebaixamento não só do zoon 
politikon, mas de toda a vita activa6. A preponderância da vita contemplativa 
passa a ser abalada e derrubada com as descobertas modernas advindas 
do uso de instrumentos que realçaram a importância do homo faber. 
Contudo, o que aconteceu não foi uma simples mudança para o homo 
faber que significaria a atuação no uso de coisas da natureza para 
fabricação de objetos duráveis, mas houve um foco nos processos de 
                                                           
6 Hannah Arendt aponta textualmente esse momento de mudança de preponderância 
que rebaixa a vita activa e o ser político a posição de servo da contemplação em alguns 
momentos de suas obras, destaco dois desses momentos. Em A condição humana “A 
queda do Império Romano [...] acompanhada pela promoção do evangelho cristão 
[conseguiu] tão bem transformar a vita activa e o bios politikos em servos da 
contemplação” (Arendt, 2014, p.25). Já no artigo Trabalho, Obra e Ação “O cristianismo, 
com sua crença em um além, cujas alegrias se anunciam nos deleites da contemplação, 
conferiu uma sanção religiosa ao rebaixamento da vita activa” (Arendt, 2005, p.176). 
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formação das próprias coisas da natureza que, consequentemente, 
“permitiu ao homem iniciar, por conta própria, processos naturais” e 
deslocou a ênfase “do interesse nos fenômenos produzidos para o 
interesse nos próprios processos de produção” (Alves Neto, 2009, 
p.171.). A manufatura, então, dá lugar à indústria, enquanto o passo a 
passo da fabricação de um produto dá lugar à lógica do processo que 
culmina em práticas como o taylorismo, o fordismo e o toyotismo. A 
lógica do homo faber baseada em meios e fins passa a reinar e tudo perde 
significado, afinal, o fim que se chega logo se tornará um meio para 
obtenção de um novo fim. 

O avanço dessa lógica leva o próprio homo faber à derrocada por 
dois motivos. Por um lado, o progresso do foco no processo 
rapidamente transforma o mundo em um lugar “inumano, inóspito para 
as necessidades humanas” (Arendt apud Alves Neto, 2009, p.169), 
trazendo aos humanos inúmeros problemas jamais imaginados antes 
devido à busca incessante de melhores formas de se desenvolver o 
processo de produção tendo em vista a ampliação do capital das 
indústrias.  

Por outro lado, a expansão da lógica de meios e fins faz com 
que os objetos criados percam a durabilidade característica do homo faber 
e passem a ser objetos de consumo que devem ser trocados 
constantemente para evitar qualquer estagnação industrial. Assim, 
quando a durabilidade perde importância, o homo faber cede e abre 
espaço para o animal laborans, modo da vita activa que tem o trabalho e o 
consumo como atividades padrão. Há, então, não somente a 
transformação do mundo em um lugar inumano, mas a própria 
destruição da “mundanidade do mundo e das coisas” (Alves Neto, 
2009, p.189) por sua mudança de lugar durável para algo que se 
assemelha a um organismo vital que se consome até sua destruição. 

Nesse mundo inumano, mesmo a reunião de forças na divisão 
de trabalho não forma um mundo entre os sujeitos, pois não há 
cooperação entre eles, mas sim uma “unidade da espécie, em relação à 
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qual cada membro individual é igual e intercambiável” (Arendt, 2014, 
p.153). Isso fica explícito em pesquisas no campo da organização do 
trabalho, que apontam as consequências terríveis desse “grande 
organismo” na saúde de cada sujeito trabalhador tanto no aspecto físico 
quanto emocional7.  

Por outro lado, o “grande organismo” que depende do 
consumo e que investe no aprimoramento do processo de produção 
precisa se espalhar por todos os cantos para poder sobreviver. Nesse 
processo, perder o mundo não é importante para esse grande 
organismo, afinal, o consumo impede o pensar, o discurso e a ação que 
poderiam impedir a destruição do mundo. Em uma metáfora simples, é 
impossível pensar, falar e agir com fome, mas somente nos resta lutar 
de todas as formas possíveis para saciar essa fome que atenta contra 
nossa vida. Ao transportarmos isso para o grande organismo 
consumidor fica claro o risco que corremos ao seguir nessa toada, pois 
nada importa, só a necessidade imediata de se saciar a fome que atenta 
contra a vida. No entanto, percebemos que esse organismo nunca se 
sacia, mas vive sob eterna fome que nos leva a viver em constantes 
crises, não no bom sentido arendtiano de esgotamento e perda de 
respostas que precisam dos newcomers8 para solucioná-las com respostas 
novas, mas no sentido de percebermos as crises como problemas do 
consumo que devem ser solucionados para que o “grande organismo” 
se mantenha vivo.  

Contra essas consequências caóticas proporcionadas pelo 
domínio do trabalho no interior da vita activa, Hannah Arendt nos 

                                                           
7 Sobre os trágicos problemas que a ênfase no processo trouxe aos seres humanos a 
partir da Revolução Industrial, cf. o estudo de MERLO e LÁPIS (2005). Sobre a 
constante busca por melhorias no processo de trabalho através da apresentação da 
experiência sueca de mudança do processo visando a diminuição dos problemas nos 
trabalhadores, cf. o artigo de MARX (1992).   
8
 Sobre os newcomers, cf. ARENDT, H. The Crisis in Education. in _____. Between past 

and future. New York: The Viking Press, 1961, pp.173-196. 
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propõe a política. Política que, dentro do escopo da vita activa, deixou de 
ser a principal das atividades, mas foi relegada na era moderna a um 
plano inferior ao trabalho, atividade, por sua vez, eminentemente 
antipolítica “na qual o homem não está junto ao mundo nem convive 
com os outros, mas está sozinho com seu corpo ante a pura 
necessidade de manter-se vivo” (Arendt, 2014, p.265). Para a filósofa, 
somente a política pode resolver os problemas postos pelo trabalho 
devido a suas características intrínsecas. Contra a uniformidade, a 
política oferece a pluralidade pela comunicação e ação em conjunto de 
sujeitos únicos. Contra o “mundo inumano”, a política oferece um 
mundo criado pela relação entre seres plurais a se conectar via 
promessas e perdões. Contra a perda de significado no mundo, a 
política oferece a felicidade pública advinda do poder que há na ação 
em conjunto. Enfim, o homem deve abandonar a passividade que o 
domina e o leva a somente reagir às necessidades do consumo, para 
então passar para a ação, palavra que para Arendt tem o mesmo 
significado que política9. A crítica ao trabalho feita por Hannah Arendt, 
portanto, nos obriga a pensar a política. 
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A filosofia da mente trabalha com problemas que estão ligados 

a uma metafisica que visa tratar de perguntas fundamentais, tais como o 
problema mente/copo e também o que tange a ação, intensão e o que 
seria o homem em uma visão metafisica. Dentro dessa perspectiva da 
filosofia da mente e também da filosofia da biologia que lida com 
questões de herança genética, que está o tema da cultura e seleção 
natural. Este trabalho se desenvolve atentando para os problemas das 
duas correntes filosóficas que se apoiam em correntes psicológicas 
recentes a psicologia cognitiva e a evolutiva, e essas mesmas correntes 
estão em constante contato com a filosofia. Assim sendo, o que está 
sendo trabalhado é a visão de uma Ética natural com base na teoria da 
dupla herança, que faz com que a visão da ruptura entre natureza e 
cultura seja enfraquecida ou mesmo revogada.  

O progresso das descobertas da neurociência, em especial a dos 
neurônios-espelhos1, faz das tentativas de naturalizar a moralidade uma 
realidade plausível, ocasionando um novo ponto de vista para o debate. 
Essa descoberta diz que reduzir os princípios éticos a propriedades 
biológicas pode ser possível. O papel do biológico tem ganhado 
destaque em questões a respeito das causas da moral, o que causa um 

                                                           
1
 Uma equipe italiana de pesquisadores descobriu, ao pesquisar como macacos 

representam e reconhecem    a ação motora, a existência de neurônios no córtex pré-
motor do macaco que são ativados na presença de uma ação executada ou apenas 
observada. Os neurônios-espelhos são neurônios viso-motores que disparam tanto 
quando o animal realiza determinado ato como quando observa outro animal realizando 
o mesmo ato (PASSOS-FERREIRA, C., 2011). 
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ato moral, e esses fatores de causa sempre foram o foco de muitos 
filósofos e também, claro, muitos pesquisadores.  

A psicóloga Claudia M. Passos Ferreira em seu artigo sobre 
moralidade fala que os que achavam que o fundacionismo moral estava 
fora de moda podem assistir a psicologia retomando os estudos para 
naturalizar a ética, como fizeram os filósofos da virada linguística 
(Passos-Ferreira, C. 2011). A mesma afirma que a ética que era colocada 
somente em questões de cunho social, e que foi dado pouco credito aos 
que pensavam de forma oposta, é retomada em fórum biológico. 

A simulação consistiria na gênese de uma moral, podendo ser 
também a reguladora da mesma, pois graças a ela que podemos nos 
colocar no lugar do outro e saber antecipar ou simular um ato de 
outrem, o que nos dá a capacidade de ter o sentimento de empatia 
(graças ao neurônios-espelhos) a imitação seria, pois, o alicerce de um 
ato moral.  

Em seu livro: Origens Culturais da Aquisição do Conhecimento 
Humano, Michael Tomasello aborda a questão da linguagem, como a 
linguagem é um produto tanto biológico quanto cultural do ser 
humano. Seus conceitos a respeito da cognição, atenção conjunta e 
aprendizagem cultural são bastante fecundos para outros campos, além 
da linguagem, inclusive a Ética. Ele destaca que o processo de 
aprendizagem do ser humano é que torna a cognição humana diferente 
dos demais animais, uma vez que o ser humano é habilitado a aprender 
por imitação, ao passo que os outros primatas por emulação, e essa 
habilidade torna possível a acumulação de conhecimentos. O mesmo 
autor propõe que o efeito catraca2 estabelece um acumulo de 
conhecimento, e esse mesmo siga para gerações futuras e não retroceda.  

                                                           
2
 Termo usado por Tomasello para explicar o porquê de as outras espécies não 

conseguirem ter uma cultura que seja perene igual a cultura que o ser humano 
desenvolveu. 
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A aprendizagem por emulação é aquela em que o indivíduo só 
consegue descobrir as “capacidades de uso” de algum objeto de forma 
imediata, usando suas capacidades sensório motoras, enquanto que na 
aprendizagem por imitação o indivíduo consegue compreender o ato 
do outro e imitar seu ato pelo fato de entender sua intenção e essa 
capacidade é que faz com que se propague o uso do objeto e não o 
objeto sensório motor em si3. Michael Tomasello psicólogo que tem 
seus trabalhos na área da psicologia evolutiva, estabelece que a 
capacidade de compreender o co-especifico4 que torna a aprendizagem 
por imitação e outras habilidades humanas possíveis. 

Explicar como essa evolução ocorreu tão rápido é uma das 
principais questões da linha de psicologia evolutiva. A cognição do ser 
humano desenvolveu-se muito rápido em relação às demais espécies de 
primatas, fazendo deste curto espaço de tempo, em questões de 
evolução, um problema, pois, em curto espaço cronológico o homem 
evoluiu significativamente em relação a muitas outras espécies. Michael 
Tomasello sugere a hipótese de uma habilidade sócio-cognitiva humana 
que seria um produto da evolução cultural, que opera com um 
mecanismo de transmissão e esse é o fator que destaca essa evolução 
tão rápida e dá às questões uma resposta de como isso ocorre. Desse 

                                                           
3
 Michael Tomasello além de falar sobre a imitação e emulação ele ocupa-se de forma 

particular do conceito de Affordences que não tem uma tradução especifica, mas em 
tradução livre seria o que o objeto possibilita para ação ou mesmo as capacidades de 
uso de um determinado objeto, esse conceito pertence a outro psicólogo James J. 
Gibson. Ele diz dos affordences naturais e intencionais. Os animais também são capazes 
de ter affordences de percepção, porém simplesmente o que lhe garante 
instrumentalização imediata um affordence natural. O que distingue os affordences que o ser 
humano percebe para o que os outros seres percebem, é que o ser humano é o único 
que consegue distinguir um affordence natural de um affordence intencional (Tomasello M., 
2006, p. 118). 
4
 Termo usado em biologia e em outras ciências que envolvem pesquisas com animais. 

Que designa um animal que pertence à mesma espécie, destacando a igualdade entre a 
espécie.  
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modo, Tomasello fala sobre essa questão da herança biológica e 
cultural. 

A grande relevância do filosofo Ludwig Wittgenstein está em 
sua grande contribuição para se pensar o símbolo linguístico e seu 
contexto de uso. O filósofo austríaco destaca que o aprendizado da 
linguagem envolve diretamente o contexto ao qual a criança está 
inserida, apontando para a capacidade de o ser humano saber o que o 
outro pensa por meio da fala e que isso é o principal fator para o 
desenvolvimento de um símbolo linguístico e Wittgenstein questiona a 
forma de percepção de como o símbolo funciona. 

Wittgenstein refere-se ao fato de que as palavras não estão 
ligadas apenas ao objeto, mas que as mesmas são colocadas dentro do 
que ele chamou de jogos de linguagem, e o mesmo diz que o contexto 
ao qual a criança, e qualquer outro ser humano, está inserido faz com 
que ela aprenda uma natureza simbólica dos signos expostos a ela. Diz 
que a criança não aprende a falar unicamente por ter alguém apontando 
o que é para ser repetido, que essa é uma forma primitiva da linguagem, 
mas essa forma de pensar no aprendizado da linguagem não acarreta 
um aprendizado tão cheio de idiossincrasias que é a o aprendizado da 
linguagem humana mais evoluída. O que vem à luz com nosso filosofo 
é o uso da palavra, onde o ponto é que, ao se usar a palavra já se atribui 
uma significação para a mesma dentro do seu contexto de convenções 
linguísticas, e esse uso se dá em contextos, em jogos.  

(Tomasello M., 2006, p. 136) diz que o símbolo e seu 
referencial no mundo, na tradição linguística ocidental eram o que 
descreviam as referências linguísticas, e foi com o 2º Ludwig 
Wittgenstein e depois Willard Van O. Quine que se revelou ineficaz 
dotar unicamente esses dois itens em um campo tão grande que é a 
capacidade linguística, pois no mundo perceptual essa conexão é frágil, 
onde existe uma grande quantidade de símbolos linguísticos que não 
são nomes próprios ou substantivos simples e portanto alguns 
elementos linguísticos não são detectáveis no mundo. 
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Michael Tomasello destaca que a criança desde cedo colabora 
com os adultos, entendendo seus gestos e atendendo as expectativas a 
respeito de determinados comportamentos. O mesmo autor diz que 
“Cenas de atenção conjunta são interações sociais nas quais a criança e 
o adulto prestam conjuntamente atenção a uma terceira coisa, e à 
atenção um do outro à terceira coisa, por um período razoável de 
tempo” (Tomasello M., 2006, p. 135) e o mesmo lembra também que a 
cena de atenção conjunta não significa cena referencial explicitamente 
simbolizada em um elemento de linguagem, que a mesma é o que 
fornece o contexto intersubjetivo em que o processo de simbolização 
acontece (Tomasello M., 2006, p. 137).  

 
O símbolo não é um elemento apartado do mundo, no 
sentido de que todo símbolo para ser, de fato, um símbolo 
tem que ser partilhado com outros, tem que ser 
intersubjetivo, e a moral só faz sentido dentro de um 
grupo, dentro de um local ao qual ele tem uma 
representação, uma identidade simbólica característica.  
 

Graças a triangulação, a atenção conjunta entre o adulto e a 
criança, o objeto não mais apresenta uma carga, unicamente, natural, 
mas ela se torna intencional e ganha a configuração de um símbolo. 
Nesse sentido exposto, a moral seria como um símbolo, não linguístico, 
mas com as mesmas bases cognitivas, pois, ela não está diretamente 
ligada a um comportamento que surge no ato, que é calculado no 
momento que precisa ser praticado, mas é construído e repassado e 
aperfeiçoado a cada sociedade que se ergue. O símbolo não pode ser 
visto apenas de forma linguística. 

Dessa forma, à moral cabe as bases simbólicas do ser humano 
e suas classes cognitivas, e também biológicas, de forma que problemas 
morais não devem ser vistos e revisados unicamente no campo social e 
político, mas deve haver dentro dessas classes de debate também o lado 
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biológico, e claro, não somente o mesmo, pois como se trata de uma 
construção que se faz necessário o ambiente, uma cultura para poder se 
desenvolver. 

Diante das novas descobertas da ciência a filosofia acompanha 
atenta para refazer algumas perguntas e analisar possíveis respostas. A 
questão de se a moral é interna ou externa recebe das pesquisas 
cientificas novas perspectivas. Já que, ao se afirmar, com essas 
pesquisas, que para se ter uma um ato moral não é necessário um 
cálculo, acentua que a moral pode ser um evento biológico e não 
apenas social, por ser algo que vem de um programa biológico seletivo 
mesmo que ele se perpetue e seja melhor repassado dentro do campo 
cultural.  

O outro é que torna o ser humano mais humano em sentido 
filosófico, pois é somente em constante contato com o outro e sua 
troca de relevância, que o homem é capaz de progredir, é graças ao 
outro que conseguimos ter a noção de perpetuação, pois jamais se 
criaria ideia de cultura ou sociedade se não se preservasse o que “os 
outros” fizeram antes. É este outro abstrato que torna a perpetuação e a 
preservação da cultura uma realidade. 

Toda a evolução da espécie humana é graças ao relevante 
processo de troca política entre os sujeitos. Os símbolos que o ser 
humano criou são a principal ferramenta para a propagação de um 
comportamento, e também são os símbolos que dão ao ser humano 
uma melhor capacidade de comunicação e linguagem, e para se ter a 
construção de um símbolo é preciso cooperação.  

Sabermos dos neurônios-espelhos nos diz que o cérebro tem 
importância nas questões que antes eram pensadas em cunho de uma 
racionalidade intocada. Não é exclusivamente o fato de sermos 
racionais que nos dá a capacidade de agirmos moralmente. O 
comportamento perpetuado dentro da sociedade faz com que a 
adaptação evolutiva faça o processo de propagação de tal 
comportamento. Dessa forma, a moral seria um comportamento 



 

 

109 

transmitido evolutivamente pela espécie graças ao meio social que foi 
criado, um ato moral seria um ato que envolve um ato 
simbólico/linguístico/cognitivo e não somente um ato racional 
calculado. 

A moral mostra-se, portanto, como um evento evolutivo 
natural, pois qualquer cultura tem uma moral, mesmo que nelas pesem 
valores diferentes, e dessa forma o homem difere das outras espécies 
por suas maneiras especiais de construção, transmissão de símbolos e 
também a maneira como ele os acumula graças a cultura, porém essas 
capacidades especiais só podem ser postas, se houver o aparato 
biológico, sendo então a Ética natural uma realidade plausível. 
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Algumas das colocações do personagem Sócrates nos livros VI 
e VII da República de Platão dão ocasião a diversos problemas 
exegéticos, quando confrontadas com outras apresentadas pelo mesmo 
personagem em outros diálogos platônicos. Dentre tais colocações, a 
principal é aquela segunda a qual a Ideia de Bem, sendo causa da 
cognoscibilidade, do ser e da essência das Ideias, seria um ente que 
possuiria uma realidade diferente delas, estando ainda para além da 
realidade delas (República VI 508b-509b). Renomados intérpretes 
modernos consideraram que a chave para resolução destes problemas é 
ler este texto em articulação com outras obras platônicas e com outras 
fontes antigas, e entender que nessa passagem estaria sendo 
estabelecido ou considerado: a) que há uma identificação do Bem com 
o Um, entendido(s) como uma Ideia ou meta-Ideia; b) que a realidade 
está ordenada segundo uma estrutura rigorosa de hierarquia de Ideias, 
em forma de “pirâmide”, no cume da qual se encontraria esta Ideia ou 
meta-Ideia.  

Dentre tais estudiosos está o peruano Raul Gutierrez, que, em 
uma série de artigos deveras interessantes, vem há mais de uma década 
delineando a sua contundente e polêmica interpretação da relação da 
Ideia de Bem da República com a ontologia em geral dos diálogos. O 
artigo em que sua interpretação encontra-se mais desenvolvida é 
“Dialéctica, Koinonía y Unidad: República V y las hipótesis I y II del 
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Parménides” (2009), e na base deste trabalho que sua posição será por 
nós problematizada. Nele, Gutierrez posiciona-se de modo diverso da 
leitura mais comum da ontologia presente no corpus, segundo a qual a 
postulação da existência de interrelações entre as Ideias inteligíveis era 
inexistente ou meramente acessória em diálogos anteriores ao Parmênides 
e Sofista. O pesquisador peruano inicia por informar ao seu leitor que 
seus objetivos no artigo são (GUTIERREZ, 2009, p. 113): i) mostrar 
que essa interrelação não só não é acessória, como é central para toda 
argumentação da República, e que a dimensão ontológica dessa 
“comunidade” (koinonía) entre as Ideias, embora não muito 
desenvolvida nesse diálogo, é a base da proposta dialética, política e 
ética apresentada no mesmo; ii) realizar o exame dessa “comunidade” 
(koinonía), o que possibilitaria ver que ela se apresenta como uma 
hierarquia de Ideias cujo topo seria a Ideia de Unidade – exame esse 
que terá por texto base a segunda parte do diálogo Parmênides, na qual, 
ao contrário da República, esta koinonía encontrar-se-ia desenvolvida. Na 
análise da posição gutierreziana, eu vou me concentrar na parte de sua 
interpretação que diz respeito ao segundo objetivo, e sobretudo na 
parte dele relacionada à República. Nesta última obra, numa famosa 
passagem do fim do livro V, o personagem Sócrates afirma de modo 
abrupto que existe “comunidade entre as Ideias” – sem contudo 
fornecer maiores explicações do dito (República 476a; cf. também 
ADAM, 1902, vol. II). A partir disso, Gutierrez afirmará (2009, p. 119) 
que esta comunidade é, segundo uma passagem do livro posterior (VI), 
uma “comunidade ordenada e justa”, na qual, tendo em vista a 
definição de “justiça” no diálogo, cada Ideia cumpriria a função que lhe 
é própria. Nesta noção de “ordem” da passagem (táxis, República 500c), 
o estudioso peruano vê uma indicação de que esta “comunidade 
ordenada e justa” assim o é devido a um “princípio regente”, que 
causaria “hierarquia” e “ordenamento posicional” para as diversas 
Ideias dentro dessa comunidade. Este princípio seria o fundamento 
desta hierarquia porque seria o critério de distinção entre as Ideias e os 
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entes sensíveis, e mesmo das Ideias entre si, determinando a “posição” 
de cada uma nesse “todo”. Tal princípio, então, acima de todas as 
outras Ideias, seria uma Ideia suprema, a Ideia das Ideias: a Ideia de 
Unidade. Esta Ideia funcionaria então como critério de distinção no 
sentido de que tudo na realidade, entes sensíveis e inteligíveis, estaria 
ordenado conforme o “grau” de participação nesta Ideia: as instâncias 
sensíveis teriam “menos” unidade que as Ideias, assim como estas 
teriam por sua vez “menos” unidade que a própria Ideia de Unidade. 
Nesse sentido, aos olhos de Gutierrez, se o trecho República 476a afirma 
que cada Ideia está marcada por uma multiplicidade de aspectos (e aqui 
poderíamos pensar como exemplo na Ideia de Homem, constituída na 
sua comunidade com a Ideia de Animal e Ideia de Racional), então a 
Ideia de Unidade seria o princípio integrador dessa multiplicidade, garantindo 
assim a inteligibilidade e o ser de cada Ideia. Ora, em desempenhando este 
papel, prossegue o comentador peruano, a Ideia de Unidade “cumpriria 
o papel que se assinala [sc. em República VI 509a-b] à Ideia de Bem”, e 
portanto o correto seria considerar como sendo uma e a mesma Ideia: a 
Ideia de Unidade é idêntica à Ideia de Bem (GUTIERREZ, 2009, p. 
125). Sobre esse ponto, inclusive, ele demarca uma vantagem dessa sua 
interpretação sobre outras divergentes: atribuir a Platão uma teoria 
semelhante àquela a que Aristóteles se refere quando atribui a Platão, 
sobre a natureza do Bem, que “o um é a ousía do Bem” (Metafísica A6 
987b18-25; 988a8-17; N4 1091b13-15). A partir de tudo isso, conclui 
Gutierrez (2009, p. 125) que, segundo esse critério de distinção 
ontológica (o grau de 'presença', em cada ente, da qualidade que é a 
marca da Ideia suprema: a “unidade”), a realidade poderia ser “dividida” 
segundo a gradação ontológica dos entes, formando assim uma 
“pirâmide” metafísica de três níveis: (a) o primeiro nível, acima dos 
outros dois, no qual estaria a Ideia de Bem, que, idêntica à Ideia de 
Unidade, seria a Ideia das Ideias, o princípio de determinação de todas 
as outras Ideias; segundo o comentador, a Ideia de Unidade excluiria de 
si todo a multiplicidade; (b) o segundo nível, no qual estariam as outras 
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Ideias em geral, cada uma sendo também uma instância inteligível de 
outras Ideias; para Gutierrez, cada Ideia "é e não é a propriedade ou 
determinação que recebe das outras Ideias, e por isso cada uma das 
Ideias é una e múltipla, é uma unidade permanente e indissolúvel de 
múltiplas determinações" (2009, p. 125); e (c) o terceiro nível, no qual 
estariam os entes (ou “instâncias") sensíveis, dos quais, segundo 
Gutierrez, cada uma é algo uno, mas, devido à presença de qualidades 
opostas, cada uma aparece simultaneamente, e de acordo com as 
circuntâncias, de diversas maneiras. Para o comentador peruano, no que 
tange às  relacoes entre os três níveis da “pirâmide”, todas elas são 
relações causais do tipo Ideia-instância; a partir dessas relações, "as 
instâncias sensíveis recebem o seu ser por participação na unidade e no 
ser das Ideias", e as Ideias "recebem sua unidade e, por consequência, 
seu ser, da Ideia de Unidade" (GUTIERREZ, 2009, p. 122; 125).  

Tendo em vista a posição do estudioso, nosso objetivo na 
comunicação será: i) apresentar os aspectos altamente problemáticos de 
sua interpretação, no que tange à relação dela com a coerência interna 
do texto da República – sobretudo no que diz respeito à aplicação que 
ele realiza, altamente problemática, das noções de “ordem”, “justiça” e 
“ação” aos entes inteligíveis, as Ideias; ii) buscar uma maneira de 
explicar a passagem a que Gutierrez alude (República 500c) que 
prescinda do recurso aos trechos do Parmênides utilizados por ele para 
explicá-la, mostrando assim que a República possui uma coerência 
interna que parece ter escapado aos olhos do estudioso peruano. 
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Outrem; melhor que refleti-lo é comê-lo 
 

Franciele Laura Silva 
Bolsista PIP-UFOP 

 
"Desta terra, 

nesta terra,  
para esta terra.  
E já é tempo." 

(Oswald de Andrade, 2001, p. 59) 
 

Como o pensamento vivo e alegre do homem nu Oswaldiano, 
é como diria Augusto de Campos “a única filosofia original brasileira” 
(1978, p. 24), este breve ensaio percorre os nós conceituais entre a 
antropofagia e a filosofia em direção à terra. 

Na série Pandemia recentemente lançada pela editora n-1, 
Eduardo Viveiros de Castro nos apresenta "Os involuntários de Pátria", 
nesta a aula transvestida de cordel, Viveiros indica a primordial latitude 
para compreender a questão da terra, a saber; a distinção entre indígena 
e índio. O indígena é todo aquele gerado dentro da terra que lhe é 
própria ou da terra em que vive, seu antônimo é alienígena, ao passo 
que índio é apenas uma "categoria genérica" inventada pelo seu mesmo 
antônimo e inimigo; o Branco, que para melhor "desindializar" e 
conferir cidadania aos "povoS" que existem nessa terra unificou-os, 
pois "ser Munduruku significa saber que existem Kayabi, Kayapó, 
Matis, Guarani, Tupinambá, e que esse não são Mundukuru, mas 
tampouco são Brancos" (Viveiros de Castro, 2016, p. 11).  Estes 
múltiplos povos foram os primeiros indígenas de Pindorama, sua 
referência primordial é a terra, mas outros povos ainda (r)existem nessa 
terra, estão em aldeias, vilarejos, ou na beiras dos rios, ou favelas ou 
praças e ruas das grandes metrópoles. Os indígenas tiram sua força da 
terra Planômena, a relação é telúrica, ao passo que o cidadão busca seus 
direitos em um Estado Ecúmeno, a relação é de estratificação. 
Transformar um Mundukuru em cidadão significa tirar o que lhe é 
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próprio: a relação com a terra. "Terra é o nome coletivo dessa 
multiplicidade de multiplicidades" (Lapoujade, 2015, p. 46). 

Com Gilles Deleuze e Félix Guattari a terra ganha potência 
como plano de consistência, onde correm os fluxos de um corpo sem 
órgãos que se esquivam do Juízo de Deus, descodificando estratos em 
agenciamentos maquínicos. No primeiro volume Mil Platôs, tais autores 
fazem uma investigação minuciosa sobre a questão da terra, para os 
autores a terra se desloca, desliza, ganha outra forma e potência. A 
Terra aparece como o fundamento de todo o pensamento, como um 
plano no qual as multiplicidades ainda não estão organizadas, a terra 
está em constante porvir e por essa razão é sempre uma "nova terra" 
que se confunde com a terra sobre a qual habitamos como campo de 
relações. O ponto interessante de uma terra não visível ou virtual é 
precisamente por que a terra só se toma sólida e habitada sob a ação 
das forças que ligam e organizam as multiplicidade que a compõem.  
 

"O devir é sempre duplo, e é este duplo devir que 
constitui o povo por vir e a nova terra. O filósofo deve 
torna-se não-filósofo, para que a não-filosofia se torne a 
terra e o povo da filosofia. [...] O povo é interior ao 
pensador porque é um 'devir-povo', na medida em que o 
pensador é interior ao povo, como devir não menos 
ilimitado" (Deleuze; Guattari, 2010, p. 132) 
 

A chamada "Revolução Caraíba" maior que a 'Revolução 
Francesa" consiste em criar essa Terra, ou ainda, deixar que outros 
povos falem, povos tropicais. O projeto Oswaldiano de 
desterritorialização sob o signo do matriarcado se atem a Outra mãe, 
diferente da "mãe dos Gracos". Os povos ameríndios não se dividiam 
em classes, todos os habitantes se reconheciam como filhos da terra e 
portanto eram sujeitos à lei da mater, à lei da vida e da morte, o 
nascimento e a entropia dos corpos eram inerentes à própria existência. 
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A mãe Oswaldiana surge como uma figura telúrica, sinônimo de uma 
evanescência fatal, tal como um fenômeno sísmico, fonte dos impulsos 
selvagens e irrepreensíveis da terra. Nessa direção o "Matriarcado de 
Pindorama" subverte a lógica patriarcal e faz eclodir outros modos de 
subjetivação, como aponta Beatriz: 
 

"Em seu Manifesto Antropófago, Oswald propõe uma 
equivalência de valores "civilizados", a saber, a justiça e a 
ciência, com as práticas "bárbaras", no caso a vingança e a 
magia. Este sincretismo abarca ainda o Totem e tabu de 
Freud, mas em resignificação antropofágica" (Azevedo, 
2016, p. 138 -139) 

 
Para que a sociedade humana passe da natureza à história é 

necessário um crime inaugural, que no caso de Freud tem relação a dois 
tabus primordiais; o incesto e a morte do Pai, a refeição totêmica que 
logo tem sua proibição. O estado de natureza se apresenta como uma 
tentativa ideológica de tomar o efeito da lei como sua causa. Oswald de 
Andrade propõem uma gesto inaugural ao transformar o tabu em 
totem, uma nova lei: "Só a Antropofagia nos une, lei do homem,lei do 
antropófago" (Andrade, 2001, p. 47). O sentido Oswaldiano de totem e 
tabu não ficam claros à primeira vista, contudo emerge o movimento de 
conversão da própria proibição em totem. A proibição é essa nova lei. 
O tabu não é o pai, o tabu é o inimigo que deve ser devorado. Sirvamo-
nos ! 

Qual o sentido de Édipo em uma sociedade matriarcal? "O 
primitivo não tem seus órgãos  privatizados, o sistema de filiação é 
aberto. O que é recalcado pela proibição não é Édipo, mas sim a 
produção desejante, seus fluxos descodificados" (Deleuze; Guattari, 
2010, p.257). O corpo civilizado mantém seus estados de filiação direta 
com o estado, uma relação desconhecida pelos selvagens, o corpo pleno 
deixa de ser a terra e passa a ser o corpo do déspota gerando castas e 
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escravos; capital torna-se o novo corpo pleno, novo socius, produção 
pela produção (Deleuze; Guattari, 2010, p.257 - 268). Talvez os estudos 
psicanalíticos explicitem as causas últimas o comportamento, mas 
pouco apontam para sua finalidade, sua intenção, o sentir. A esse phatos 
provocador nos atenhamos um só momento, pois se trata aqui de sentir 
o prazer da exterioridade, sentir como outrem. "Outrem é um mundo 
possível, tal como existe num rosto que o exprime, e se efetua numa 
linguagem que lhe dá realidade" (Deleuze; Guattari, 1992, p. 25). A 
antropofagia é o ludens teórico de deglutição da alteridade que permite 
uma criativa do outro, em que adota-se o ponto de vista do inimigo 
como elemento de construção de si. "A identidade surge como um 
nexo de relações e não uma fronteira a ser defendida" (Kangussu, 2016, 
p. 79). 
 

"O 'pensamento selvagem' não é o pensamento dos 
'selvagens'ou dos 'primitivos' (em oposição ao 
'pensamento ocidental'), mas o pensamento em estado 
selvagem, isto é, o pensamento humano em seu livre 
exercício, um exercício ainda não domesticado em vista da 
obtenção de um rendimento." (Viveiros de Castro, 2009, 
p. 1) 

 
Abstratamente sabemos que um plano é um recorte do sem-fundo que 
doravante se confunde com Terra. O recorte feito por Oswald que mais 
tarde é colocada sob perspectiva Tropicalista desorganiza os corpos 
para a criação da terra do porvir. O indígena vestido com uma roupa 
inapropriada aos trópicos, estratificado, codificado só poderá produzir 
uma filosofia messiânica. Nós, os povoS da Terra, devemos devir 
Pindorama, deslizar pelas linhas de fuga, pois os estratos estão sempre  
sendo sacudidos por fenômenos de desterritorialização. Temos que 
pensar em formas antropofágicas de expressão, garantir a possibilidade 
para comê-la. A utopia Oswaldiana de ida ao estado natural e não de 
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regressão ao estado primitivo se mostra mais rica do que as utopias 
sinistras que vem gritando com suas panelas seus próprios nomes sem 
o pudor de apoiar Brancos homenageiam a tortura, i.e, "o modo mais 
absoluto de separar uma pessoa de seu corpo", um indígena de sua 
Terra. Cada indígena tem sua terra, os LGBTs tem sua sexualidade, o 
negro a cor de sua pele, as mulheres sua "autonomia reprodutiva" 
(Viveiros de Castro, 2016, p 18). Estes últimos povos a que cito, são 
para Viveiros os "outros índios" aqueles que se sentem muito mais 
representados pelo "Matriarcado de Pindorama" do que pelo 
"Patriarcado Golpista do Brasil".  
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INTRODUÇÃO 
 

Ao observar o meio educativo, constata-se a necessidade de 
oportunizar ao educando acesso a informações que os levem a refletir 
sobre sua realidade e responsabilidades, sendo que para possibilitar esta 
reflexão, se evidenciam inúmeras possibilidades que se criam no 
ambiente educativo. 

Segundo Cunha (1999), Dewey nos demonstra que “a escola, 
bem como outras agências que promovam intervenções na vida 
coletiva, deve ser guiada por um ideal de respeito à liberdade 
individual” (CUNHA, 1999, p.46), dentro de um contexto democrático, 
o qual se apresenta em um constante desenvolvimento. 

Por realizar uma associação entre desenvolvimento humano, 
educação e democracia, a filosofia de Dewey demonstra relevância para 
compreender os atuais problemas encontrados no contexto 
educacional, como o desinteresse do educando nas atividades escolares, 
assim como o papel do trabalho do professor, influenciando o 
amadurecimento da perspectiva educacional progressista, na qual “os 
educadores progressivos subscrevem a relação íntima entre democracia 
e educação defendida por Dewey, privilegiando, à semelhança deste, a 
democracia em sentido forte, como uma forma de viver com os outros 
e como uma forma de relacionamento e de interação diária” 
(BRANCO, 2014, p.794) 
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Dewey contribuiu com os estudos para a reconstrução da 
economia e justiça social americana, delimitando conceitos sobre a 
prática educacional formal, levando em consideração aspectos do 
desenvolvimento da criança, além de um exercício de releitura do 
conceito de democracia, a partir de críticas ao movimento liberal de seu 
período. 
 
A RELAÇÃO ENTRE SISTEMA EDUCACIONAL E O CONTEXTO 
POLÍTICO 

 
Na passagem do século XIX para o XX, o mundo passava por 

grandes configurações em seus aspectos econômicos e culturais devido 
aos processos de industrialização na modernidade, o que evidenciava 
mudanças para a futura sobrevivência dos sistemas políticos. Foi neste 
contexto de dúvidas e de incertezas em relação ao futuro que John 
Dewey direcionou esforços para uma releitura da concepção de um 
Estado democrático, e assim tentar evitar uma iminente crise 
econômica, social e política, e foi na educação que Dewey encontrou o 
seu motor para dar vida ao seu ideal democrático, já que para o filósofo 
o futuro deve e sempre será feito pelas crianças que educamos hoje. 

Para Dewey (1959), uma democracia “[...] é mais do que uma 
forma de govêrno; é, primacialmente, uma forma de vida associada, de 
experiência conjunta e mùtuamente comunicada” (DEWEY, 1959, p. 
93), direcionando assim a vida social para uma configuração de uma 
ampla rede de interesses em atividades, acompanhado de um maior 
número de indivíduos envolvidos em uma grande rede de 
reciprocidades. Estas características se tornaram evidentes para o autor 
ao analisar e criticar os fundamentos liberais sobre um Estado 
democrático que predominava em seu período.  

Segundo Cunha (2001), a concepção liberal americana do final 
do século XIX se tratava de uma utopia econômica, o que aos olhos de 
Dewey era um problema para o desenvolvimento de uma democracia, 



 

 

124 

uma vez que esta tende a organizar o Estado sob um determinismo 
econômico, distanciando a autonomia cidadã dos indivíduos para uma 
consciência de compra e venda, além de que “argumentação, debate, 
definição mediante consenso, dissensão e controvérsia são coisas que 
só existem no universo da política, não no universo da compra e venda 
de mercadorias ou da arrecadação de impostos e aplicação de recursos” 
(CUNHA, 2001, p. 39). 

Esta concepção liberal de democracia também se fazia presente 
na concepção de políticas educacionais, a qual sustentava “[...] a 
justificativa de que tudo se deve à desigualdade ‘natural’ entre os 
indivíduos e que, no livre jogo das diferenças entre as pessoas em busca 
do sucesso, alguns têm mais recursos que outros – recursos provindos 
da natureza de cada um” (idem, 2001, p. 42). Esta justificativa daria 
fundamento à duas concepções de educação que Dewey aponta como 
inadequadas para o desenvolvimento de uma democracia: educação 
como preparação e educação como desdobramento. 

A concepção da educação como preparação para Dewey é 
considerada como uma ferramenta para realizar o projeto de um futuro 
dado no presente, ou seja, para que a vida social em vigência permaneça 
resistente com o passar do tempo. Ressalta-se que esta concepção 
educacional é problemática para o desenvolvimento da democracia, 
pois que sobrepõe ao processo da educação formal partir da criança 
como um simples vazio a ser preenchido. Quanto à concepção de 
educação que toma esta como desdobramento, Dewey afirma que nesta 
“não se concebe o desenvolvimento como um processo contínuo e sim 
como um desabrochar de faculdades latentes até atingirem um alvo 
definido” (idem, 1959, p. 60). 

Ambas se apresentam como um equívoco imperdoável para 
Dewey, pois afinal “as crianças vivem no presente; não só é 
circunstância a não ser omitida, como também é uma excelência. O 
futuro, em sua qualidade de futuro, não tem para elas estímulos nem 
realidade. Preparar-se para alguma coisa, não se sabe qual, nem porque, 
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é desprezar a energia existente para confiar-se na de uma vaga 
probabilidade” (DEWEY, 1959, p. 58). 
 
PRINCIPAIS ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO NA 
EDUCAÇÃO FORMAL 
 

A concepção de educação para um Estado democrático para 
Dewey vai além da transmissão de saberes, valores e conhecimentos 
científicos outorgados pelo ethos social do tempo presente. Como a 
democracia possui caráter efêmero em seu âmago organizacional que 
exerce influência sobre as relações sociais, o filósofo defende a tese de 
que a educação formal deve se portar sensivelmente as mudanças de 
sociabilidade e solidariedade. Sendo assim, o trabalho da escola deve 
tomar como ponto de partida de seu processo ensino uma experiência 
educativa a partir do interesse do educando, pois o “trabalho sadio, 
realizado por motivos atuais e inerente ao próprio processo de viver, é, 
por assim dizer, automático e inconsciente. O estímulo se acha na 
situação que se depara atualmente a alguém” (idem, 1959; p. 59). 

Sobre interesse, Dewey define este como o momento em que 
“[...] o eu, e o mundo exterior se acham juntamente empenhados em 
uma situação em marcha” (idem, 1959, p. 137), o que emprega uma 
considerável relevância ao papel do meio no qual ocorre a educação, 
pois que “as atividades vitais surgem e se extinguem sempre em relação 
com as mudanças do ambiente. Estão literalmente presas a estas 
mudanças; nossos desejos, emoções e paixões não passam de vários 
modos pelos quais nosso procedimento se liga ao das coisas e pessoas 
que nos cercam” (idem, 1959, p. 137). 

Para Dewey, todo indivíduo possui a faculdade do pensamento, 
de guiar sua ação baseada em uma experiência anterior, o qual o autor 
define como pensamento empírico; porém, o pensamento reflexivo, o 
qual, por sua vez, possibilita a seleção inteligente de critérios para a 
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continuidade da experiência, é o qual Dewey insiste em habilitar os 
indivíduos através da educação. 

O direcionamento inteligente da experiência é um elemento 
fundamental para a filosofia educacional de Dewey, o qual não seria 
possível sem a execução de uma educação formal também inteligente. 
Entretanto, para tal nível de pensamento ser atingido pelo indivíduo em 
processo formal de educação, Dewey defende que o método científico 
de pensamento é o qual pode guiar esta qualidade da experiência, o qual 
ele chama de pensamento reflexivo. 

Devido a esta característica, a reflexão é um aspecto importante 
que deverá ser desenvolvido pelo educando,  pois que esta “[...] não é 
uma simples seqüência, mas uma consequência – uma ordem de tal 
modo consecutiva que cada idéia engendra a seguinte como seu efeito 
natural e, ao mesmo tempo, apóia-se na antecessora ou a essa se refere. 
As partes sucessivas de um pensamento reflexivo derivam umas das 
outras e sustentam-se umas às outras; não vão e vêm confusamente” 
(DEWEY, 1959, p. 14). 

O que se observa nestas características do pensamento 
reflexivo é que há uma maior abstração da experiência possibilitada 
pelo método de científico de investigação. Uma vez que o indivíduo 
opera com o objeto, o pensamento reflexivo cria uma unidade 
funcional sobre aquela experiência para que em seguida, em um nível 
abstrato de operação com este objeto, ou seja, sem a necessidade de 
dispor mais energia e tempo com este, o indivíduo, através do 
pensamento reflexivo,  se torna capaz de inferir possibilidades de 
reações daquele objeto, aplicando suposições sobre o encaminhamento 
de sua experiência futura. 
 
CONCLUSÃO 
 

O quadro político que Dewey acompanhou emergir nos 
Estados Unidos da América, que o instigou a repensar os mecanismos 
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educacionais para a transição sadia de uma eminentemente nova 
configuração social, possibilitada pela organização democrática do 
Estado americano, o levou ao microcosmos da raiz da democracia na 
educação, tratando as crianças de hoje como os governantes de 
amanhã. 

Talvez a dependência e a plasticidade não sejam características 
apenas do homem a nível filogênico, mas também ontogênico, de 
desenvolvimento de toda a humanidade, uma vez que a democracia 
parece ainda engatinhar nas estruturas das relações entre a sociedade 
civil e a sociedade política. 
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Este resumo tem por objetivo elucidar a chamada doutrina do 
eterno retorno, apresentada por Friedrich Nietzsche como um imperativo 
que sugere a valorização da existência mesma, tal como nos é dada na 
realidade imanente. Sua proposta tem como arcabouço teórico a 
hipótese de um tempo cíclico, concebido sem princípio e sem 
finalidade alcançada, tão somente como a suposição de que tudo 
retorna repetida e infinitamente. Com isso, tal proposta se nos mostra 
sob dois caráteres, a saber: I) como uma confrontação à tradição 
metafísico-teleológica, que concebe um tempo linear com um télos 
determinado e II) como proposta de uma nova forma de valorizar a 
vida a partir da afirmação de uma nova temporalidade, concebida como 
a repetição do instante. 

Segundo Nietzsche, a civilização ocidental está imersa numa 
concepção de mundo que o submete a um princípio e um télos 
determinado. O filósofo se refere à metafísica e à religião, que 
procuram descrever e explicar o mundo recorrendo a entidades exteriores 
que não convém impor. Doravante, Nietzsche propõe o eterno retorno 
como uma visão alternativa que procura explicar o mundo a partir de 
sua própria esfera e valorizá-lo tal como é.  

A hipótese do retorno como uma nova cosmovisão é pautada na 
consideração de que o mundo é composto somente pela transformação 
de forças finitas em conflito, que agem num tempo infinito e buscam 
crescer, exercer-se e manifestar-se. Desse modo, vê-se que o eterno 
retorno está estreitamente relacionado à teoria das forças, que postula um 
mundo constituído por energias em crescimento e constante conflito. 
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Estas forças  se relacionam e desencadeiam uma vontade de potência, 
entendida como a manifestação do caráter inerente à força, um 
imperativo interno de crescimento que a orienta a querer ser mais, 
fortalecer-se a fim de não perecer. 

Devido à constante relação entre as forças efetivadas num 
tempo infinito, o mundo não alcança nenhum fim, pois o caráter 
dinâmico das forças as impede de alcançar uma condição estanque – o 
que significa que o universo não tem télos, mas somente retorna e, 
devido ao incessante movimento das forças que o mantém, ele nunca é, 
mas vem a ser na medida em que as forças se transformam e alcançam 
seu máximo de potencialidade. 

Destarte, o filósofo se desvencilha de teses que impõem ao 
mundo uma finalidade e uma estabilidade exteriores. As suposições 
religiosas, de um ser supremo que sustenta e ordena o universo ou um 
paraíso no além, por exemplo, estão fora de cogitação no pensamento 
nietzscheano, pois não são senão meras entidades exteriores ao próprio 
mundo. Bem como o mundo das ideias platônico ou quaisquer 
conceitos metafísicos que, a seu ver, apenas rotulam as forças plurais. 
Conceitos como sujeito, substância, substrato, simplesmente procuram 
dar uma suposta estabilidade que não cabe à dinâmica do movimento 
imanente. 

Ora, o mundo não necessita de um sistema exterior a ele que o 
ordene, de substâncias ou entes exteriores que lhe deem sentido. As 
próprias forças têm seu próprio sentido que consiste em manifestar-se e, tão 
somente, exercer sua vontade de potência. Logo, Nietzsche nos propõe 
“no lugar da metafísica e religião, o eterno retorno”1 e, por conseguinte, a 
valorização da vida a partir da consideração do mundo tal como ele 
vem a ser e se repete, sem a necessidade de atribuir entidades 
transcendentes que o determinem.  

                                                           
1 Nietzsche, 2008, p.249. 
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Com o reconhecimento das potencialidades inerentes ao 
próprio mundo, o filósofo reordena a relação que o homem tem com 
este, pois dado a eliminação de conceitos metafísicos e substâncias que 
transcendem, toda e qualquer dicotomia até então imposta deixa de ter 
sentido. Não há mais motivos para considerar, por exemplo, uma 
existência de um paraíso e um inferno, ou uma alma e um corpo como 
duas coisas separadas e distintas.  

O homem deve reconhecer-se como parte do mundo, voltar os 
olhos para a terra e reconhecê-la como o lugar de atuação e efetivação 
de suas forças. Ou seja, o homem também é integrante dessa realidade 
múltipla que se transforma e se alimenta de seus próprios excrementos2, 
portanto, ele é também constituído por  forças em conflito. Assim, ele 
também age nesta realidade e, por conseguinte, determina o que se 
efetiva. 

Incluir o homem neste processo como força atuante faz com 
que ele não seja mero espectador deste retorno. Considerar o instante 
presente como fio condutor da determinação do que retorna denota a 
ação e o compromisso direto que o homem tem com as configurações 
que hão de retornar e com o fado que está prestes a consumar ao agir no 
instante. 

Pois, embora o homem ainda possa determinar o que pode ou 
não retornar na sua vida, não pode impedir que aquilo que realizou 
retorne. Portanto, seu fado é construído por ele mesmo, construído na 
medida em que escolhe tal ou tal coisa e age de tal ou tal forma. Por 
isso, o ponto principal da consideração de um eterno retorno diz 
respeito à ação presente, o modo como o homem age no instante 
determina o modo como será esse mesmo instante por toda a 
eternidade. 

Doravante, o homem não se submete a uma repetição sem sua 
interferência, pois ele também age, busca mais potência, ou seja, ele é 

                                                           
2
 Cf. Idem. Ibidem, p.510. 
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também constituído por uma relação de forças finitas e, sendo parte do 
mundo, não só retornará junto com tudo, como também pode 
determinar aquilo que retornará – e é precisamente este o aspecto 
existencial da questão. 

Percebamos que a intenção de Nietzsche ao propor um eterno 
retorno não é simplesmente apontar uma nova cosmovisão, este 
aspecto cósmico faz parte de sua proposta de afirmar a vida a partir da 
repetição da mesma. Pois, tal afirmação não seria possível sem uma 
nova cosmovisão que superasse a teleologia e a determinação de 
entidades transcendentes. 

Assim, a partir da negação de um télos, a maior preocupação do 
homem seria saber se aquilo que ele quer uma vez seria quisto mais um 
número infinito de vezes, pois seu único compromisso seria tornar-se 
consciente de que sua ação no instante presente repercutiria por toda a 
eternidade na qual ele retornaria. Não mais controlado por um deus 
onisciente, não mais determinado por um finalismo metafísico-
teleológico, mas unicamente comprometido com o ciclo condicionado 
por forças cósmicas, do qual ele mesmo faz parte.  

Destarte, sua doutrina remonta uma proposta de afirmação da 
vida imanente, pois entre a crítica à metafísica e à possibilidade de um 
retorno da mesma vida, Nietzsche nos sugere que o homem não possui 
outra vida além desta e, sendo responsável pelo que vive e retorna, é 
imprescindível que a afirme. Sem deus, o homem precisa decidir de que 
modo viver sua vida e que ações tomar, sem uma determinação a não 
ser a resultante de seu próprio agir, ele se vê sozinho. Logo, as ações 
humanas não se guiariam por uma vã esperança de redenção no além, 
nem pelo medo do castigo eterno no inferno, mas pelo “peso” da 
eternidade, não mais localizada num além-mundo, mas neste mundo. 

E é dessa forma que a afirmação da vida se mostra como o 
escopo do eterno retorno, pois na realidade em que o homem se 
encontra, existe somente ele e o mundo, forças exteriores contingentes 
(do mundo) e forças interiores (do homem), as quais ele precisa saber 
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conciliar com as forças exteriores. Mais precisamente, o homem é 
repleto de impulsos, desejos, expectativas e frustrações – forças que 
agem e procuram se exercer num mundo que também é repleto de 
forças, que muitas vezes são discrepantes com as forças do homem. 
Saber superar-se e lidar tanto com as forças exteriores e, sobretudo, 
com as interiores é afirmar a vida em sua plenitude, é conferir um 
sentido imanente a ela afirmando cada uma de suas partes, em quaisquer 
de seus aspectos. 

Para tanto, Nietzsche sugere “querer um número infinito de 
vezes”. Em um fragmento de 1881, esta sentença é transposta na forma 
de um imperativo, como um conselho que propõe o querer como critério 
de afirmação do retorno de uma mesma vida. 
 

Meu ensinamento diz: viver de modo tal que tenhas de 
desejar viver outra vez, é a tarefa – pois, será assim em todo 
caso! Quem encontra no esforço o mais alto sentimento, 
que se esforce; quem encontra no repouso o mais alto 
sentimento, que repouse; quem encontra em subordinar-
se, seguir, obedecer, o mais alto sentimento, que obedeça. 
Mas que tome consciência do que é que lhe dá o mais alto 
sentimento, e não receie nenhum meio! Isso vale a eternidade!3 

 
Eis a forma de seu imperativo existencial – seu ensinamento diz – 

viver de modo que deseje reviver. E ainda enfatiza que de todo modo será assim, 
logo, querendo ou não, tudo há de retornar. Por isso, o homem não 
pode interromper a repetição dos ciclos cósmicos, mas pode determinar 
aquilo que quer que retorne em sua vida à medida que age e realiza 
aquilo que lhe causa o mais alto sentimento. É-nos evidente que, com isso, 
o critério para efetivar uma ação é ter em mente o que se quer infinitas 
vezes, aquilo que, na hipótese de um eterno retorno, seja afirmado e 
motivo de júbilo. 
                                                           
3
 Nietzsche, 1999, p. 442, §27. 
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Doravante, a doutrina nietzscheana do eterno retorno como 
imperativo existencial nos sugere a afirmação incondicional da vida 
mesma, e, para Nietzsche, não há modo maior de afirmá-la senão 
reconhecendo suas potencialidades inerentes e querer revivê-la de 
modo idêntico um número infinito de vezes. De modo que tal doutrina 
nos exorta a sorrir frente ao aqui e ao agora e abraçar a imanência em 
todos os seus aspectos constituintes, tal como ela vem a ser. 
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Por que devemos respeitar seres humanos? Ou ainda, devemos mesmo 

respeitar seres humanos? Essas duas questões são, de um certo modo, 
questões centrais da filosofia moral tal como a concebemos hoje. Pode-
se dizer, com um primeiro olhar ao problema filosófico do respeito, 
que há um insight prático concernente ao respeito: seres humanos 
tendem a respeitar-se mutuamente quando vivendo em uma sociedade, 
como no nosso modelo democrático, por exemplo. Isso se trata, 
principalmente, de um sentido negativo de respeito. Um sentido 
positivo, entretanto, seria o respeito como assistência, que tendo a 
considerar como uma ação moral diferente do próprio respeito. 
Dizemos que respeitamos alguém ao respeitarmos sua liberdade, 
dignidade, humanidade ou qualquer outro atributo do tipo. Exatamente 
por isso lançamos nossa investigação como muito mais voltada ao 
respeito em seu sentido negativo, ao buscar definí-lo e justificá-lo. A 
fim de responder à questão inicial sobre o respeito por seres humanos – 
se e por que devemos respeitar –, penso que seria interessante 
considerar, em primeiro lugar, algo como um conceito contextual de tal 
problema: estamos lidando aqui com questões, para as quais possíveis 
respostas tem de se ajustar, caso possam ser considerados como 
respostas propriamente ditas. Nesse sentido, pode-se estabelecer dois 
tipos de condições de adequação de resposta: condições materiais e 
formais, que tem de ser satisfeitas para responder à questão sobre o 
respeito. Primeiro, temos as condições materiais, que tratam da definição 
de respeito: devemos respeitar, perguntamos, mas o que seria esse respeito? 
Para se cehgar a uma definição suficiente, precisamos considerar três 
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tipos de condições materiais: uma resposta não pode ser circular (de 
modo que seus conceitos não podem provar-se mutuamente por si 
mesmos), não pode ser auto-contraditória (seus conceitos não podem 
cancelar-se mutuamente), e tem de levar em consideração nosso insight 
inicial do sentido negativo de respeito (como não-violação da nossa 
liberdade, dignidade e humanidade). Se uma definição satisfaz essas três 
condições, podemos dizer que é uma boa definição para nossos 
propósitos. Em segundo lugar, temos as condições formais, que tratam 
de uma justificação para o respeito: por que devemos respeitar? Para dar uma 
justificação suficiente, temos de considerar também três condições: uma 
resposta tem de ser internamente válida (isto é, não pode ser auto-
contraditória, nem baseada em premissas duvidosas), tem de dar 
sustentação à definição previamente estabelecida (preenchendo o 
espaço deixado pela definição, a fim de evitar uma definição circular, de 
uma prova da justificação), e tem de ser o mais universal e necessária 
possível (como uma espécie de pretensão kantiana, já que estamos 
buscando uma resposta tanto consistente quanto interessante para a 
questão do respeito). Se uma tentativa de resposta satisfaz ambos os 
tipos de condições, considerando suas condições particulares, dizemos 
que ela é consistente e interessante para responder ao nosso problema 
inicial. 

Há, contudo, diferentes aspectos a serem considerados na 
questão mais geral sobre o respeito. Um primeiro aspecto é uma 
questão ética, a tratar de nossas motivações éticas para com o respeito 
ele próprio, ao responder, por exemplo, à questão de Kant, “que devo 
fazer” [was soll ich tun?] (KrV, A 805, B 833; LOG, AA 09: 25), com 
relação a seres humanos em suas relações diárias. Um segundo aspecto 
é uma questão metaética, buscando algo como uma propriedade de valor 
de um fato moral que justifique o requerimento de respeito, o qual seria 
o motivo para agirmos de tal modo a respeitarmos seres humanos. 
Além desses, um terceiro aspecto seria uma questão política, 
investigando em que medida podemos dizer que o respeito por seres 
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humanos seriam um requerimento de justiça. Podemos considerar a 
segunda questão como uma transição entre a primeira e a terceira; isso é 
o caso, por exemplo, quando tentamos dar uma resposta à questão ética 
partindo de uma perspectiva kantiana, e outra à questão política 
partindo, por exemplo, da perspectiva de John Rawls em A Theory of 
Justice (1971), “Kantian Constructivism in Moral Theory” (1980) e 
Political Liberalism (1993) – que não trataremos neste trabalho. 

Kant talvez não tenha sido o primeiro, mas certamente foi um 
dos filósofos mais dedicados a considerar o requerimento de respeito 
por seres humanos como uma questão filosófica – de fato, como uma 
questão ética. Faz-se possível obter tanto uma definição quanto uma 
justificação com relação a sua filosofia moral, considerando suas obras 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten1 (1785), Kritik der praktischen Vernunft 
(1788), Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793), e Die 
Metaphysik der Sitten (1797). Seus principais conceitos, boa vontade [guter 
Wille], dever [Pflicht], obrigação [Verbindlichkeit], imperative categórico 
[kategorischer Imperativ], autonomia [Autonomie], humanidade [Menschheit], 
fim em si mesmo [Zweck an sich selbst], dignidade [Würde], personalidade 
[Persönlichkeit] e liberdade [Freiheit] em GMS (particularmente na 
primeira e na segunda seções), junto ao factum da razão [Faktum der 
Vernunft] de KpV e o conceito reconsiderado de personalidade em 
RGV nos possibilitam formular tanto uma definição quanto uma 
justificação para o requerimento de respeito. 

A definição para o respeito por seres humanos pode ser 
formulada do seguinte modo: O respeito por seres humanos se refere ao 
tratamento dos seres humanos em geral (tanto na minha pessoa – imputável – 
quanto na de qualquer outro, dotados de humanidade enquanto natureza racional) 
– e, portanto, dos seres racionais sensíveis – sempre como fins em si mesmos (dotados 

                                                           
1
 As referências aos textos de Kant utilizadas neste trabalho serão feitas partindo da 

edição de Wilhelm Weischedel (Werke in zwölf Bänden. Frankfurt: Suhrkamp, 1991), 
seguindo a paginação e abreviaturas da Akadiemieausgabe. 
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de valor absoluto, em função de sua autonomia enquanto autolegislantes em um reino 
dos fins, dotados de moralidade e consequentemente dignidade), e nunca meramente 
como um meio. Tal definição satisfaz às três condições específicas de 
adequação material: ele não é auto-contraditória, na medida em que 
seus conceitos não se cancelam mutuamente (como livres e autônomos, 
temos moralidade e portanto humanidade, enquanto nossa natureza 
racional; como humanos, somos fins em nós mesmos, portadores de 
um valor absoluto próprio; tendo humanidade, temos também 
dignidade e portanto personalidade, sendo imputáveis). Além disso, não 
é circular, uma vez que o fundamento para nos consideramos como 
fins em nós mesmos ainda não é dado – tal fundamento é nossa dupla 
cidadania nos mundos sensível [Sinnenwelt] e inteligível [intelligible Welt 
ou Verstandeswelt], a serem considerados na tentativa de justificação em 
GMS. Além disso, a definição também se adequa suficientemente ao 
nosso insight original de um sentido negativo de respeito, sendo que 
nossa própria liberdade, dignidade e humanidade – nós como fins em 
nós mesmos – deve não ser violada por qualquer ser humano – que não 
devemos ser tratados como meros meios aos fins de outros. 

Uma vez formulada a definição, precisamos formular também 
uma justificação para tal. A primeira tentativa – a ser considerada no 
presente trabalho – trata da abordagem de Kant em GMS, 
especialmente considerando seu argumento de dedução na terceira 
seção (cf. GMS, AA 04: 451-456), mas também com importantes insights 
ao longo de passagens que levam à “Fórmula da Humanidade” (cf. 
GMS, AA 04: 426-429). Primeiro, a justificação do respeito por outros 
seres humanos pode ser formulada do seguinte modo: O respeito por 
outros seres humanos se dá em função de uma extrapolação da nossa própria 
natureza racional para a pessoa dos outros seres humanos, sendo que tal respeito se 
segue do respeito pela Lei Moral (é ordenado por ela), uma vez que seres humanos 
consideram a natureza racional uns dos outros como fins em si mesmos. Segundo, 
o respeito por seres humanos em geral – por que nós, seres racionais 
sensíveis, consideramos nossa natureza racional como em si mesmo 
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dotada de um valor próprio – pode ser formulado como se segue: O 
respeito por seres humanos em geral (os outros e “eu”) se dá por meio da dupla 
cidadania do ser humano nos mundos sensível e inteligível, possibilitando a 
reciprocidade entre liberdade e Lei Moral, de modo que devo respeitar a minha 
condição de fim em si mesmo (em função de tal dupla cidadania), e também a dos 
outros (considerando a extrapolação da natureza racional e consequente condição de 
fim em si mesmo). A segunda formulação é pensada para fundamentar a 
primeira, e ambas servem de base para a definição formulada 
anteriormente. À luz do conjunto de adequações formais que 
estabelecemos antes, podemos dizer que tal justificação – considerando 
ambos seus aspectos (o respeto por outros e o respeito em geral) – 
busca dar um fundamento à definição (primeira condição) e visa o 
máximo de universalidade e necessidade possível (terceira condição), 
dado que tais são os critérios kantianos para o conhecimento a priori 
como o conhecimento da lei moral (cf. KrV, B 4). Não obstante, é bem 
aceito na tradição kantiana que o argumento de dedução em GMS tem 
problemas internos, como o uso do conceito de “Verstandeswelt” e o 
vínculo entre os conceito de “vontade” e “razão prática” – para 
mencionar, por exemplo, as críticas de Henry Allison (cf. ALLISON, 
1990, p. 227-229), bem como de outros comentadores (cf. PATON, 
1947, p. 223-232; SCHÖNECKER; WOOD, 2002, p. 203-205). 

Nesse sentido, é possível afirmar que mesmo Kant tenha 
percebido os problemas centrais em seu argumento, mesmo porque ele 
próprio apresenta um argumento justificacional significativamente 
diferente em KpV – considerando agora o assim chamado “factum da 
razão”, que poderia ser interpretado como a consciência que temos da 
lei moral como nos obrigando ao agir moral (cf. BECK, 1960, p. 167). 
Em todo caso, se essa segunda tentativa, bem como outras alternativas 
justificacionais, são bem-sucedidas frente às condições de adequação – 
sobretudo as condições formais – é um relevante tópico que permanece 
em aberto para futuras investigações. 
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Não há um método a priori em Marx no sentido de ser 
constituído em um molde teórico no qual é possível enquadrar a 
realidade objetiva, de modo que, se houver algo nessa realidade que não 
se adeque a esse enquadramento deve ser, então, suprimido. A razão 
disso é referente a indicação dada pelo próprio objeto sobre quais 
categorias do método devem ser empregadas e essas só têm sentido 
juntamente com a análise do objeto. Dessa forma, as categorias de 
conteúdo, que se referem ao objeto, e as categorias do método1 estão 
intimamente entrelaçadas na perspectiva marxiana. Nessa perspectiva, a 
prioridade em questão na relação entre objeto de conhecimento e 
sujeito cognoscente diz respeito a primazia do plano ontológico sobre o 
plano epistemológico, sendo esse ontológico referente a uma 
concepção de realidade enquanto processo, realidade em movimento, 
em contrapartida a uma concepção de realidade em sentido absoluto, 
estática. As categorias não são, portanto, uma construção pura e 
exclusivamente subjetiva sobre a realidade, mas, ao contrário, são 
oriundas da própria objetividade, são determinações do modo de ser da 
realidade. A contradição é peculiar a essas determinações que não são 
senão o modo de ser da realidade engendrada pela história. O lado bom 
e o lado mau (MARX, 1985, p. 109) constituem o próprio movimento 
da dialética e, por isso, ao ser eliminada a negação, que é o lado mau, 
ocorre a liquidação do movimento dialético. A contradição justifica a 
diferença imprescindível entre a abstração dialética, que diz respeito à 
atividade do pensamento para a compreensão do concreto a partir do 
movimento da realidade, e a abstração metafísica, segundo a qual o 
conceito precede o real e o adequa a si (PINTO, 1979).  Pelo processo 
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dialético é possível compreender o movimento objetivo da realidade, 
mediante o qual é revelado o concreto pensado (KOSIK, 1976), a 
essência mesma do real. O concreto assim compreendido não se 
confunde com a aparência empírica constituinte do real concreto, o 
qual é produzido historicamente e não algo dado como absoluto. A 
historicização é, portanto, fundamental para a compreensão do 
processo de produção desse real. 

O ponto de vista da negatividade evidencia as contradições que 
permeiam a totalidade e, com isso, há maior possibilidade em direção a 
busca da verdade. Esbarra-se, aqui, no problema do critério da verdade 
do conhecimento. Esse ponto suscita uma possível objeção: uma vez 
que a tese marxiana afirma que toda ciência social é engajada, ligada, 
portanto, ao ponto de vista de uma classe social, não há o risco de se 
incorrer no relativismo (LOWY, 1978)? Frente ao postulado do 
relativismo de que não há uma verdade objetiva, mas várias, impõe-se, 
pois, aquele problema destacado, do qual decorre outra questão: qual 
ponto de vista é epistemologicamente privilegiado, quer dizer, mais 
favorável ao conhecimento do real? Esse ponto de vista, em Marx, é o 
ponto de vista do proletariado, porque é capaz de revelar a 
historicidade do capitalismo e de suas leis econômicas (1996, p. 137). 
Recai, portanto, sobre a classe proletária, o potencial de reconhecer e 
proclamar a mudança social. Dessa maneira, a apropriação do 
conhecimento objetivo da realidade, que se refere à exigência de 
associação  entre  conhecimento  científico  e  produção  material,  pelo  
proletariado,  é  condição necessária à prática revolucionária enquanto 
um ato deliberado e consciente para a transformação social – para a 
práxis. 

Entretanto, faz-se imprescindível esclarecer quanto a esse 
ponto que a classe revolucionária varia de acordo com o período 
histórico.  Se a burguesia era a classe revolucionária com o potencial de 
crítica e transformação do modo de produção feudal e o proletariado a 
classe revolucionária com o mesmo potencial em relação ao modo de 
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produção capitalista (LOWY, 1978), parece o caso de que procede a 
tese segundo a qual o ponto de vista de toda classe revolucionária 
carrega em si a superioridade para o conhecimento do real e não, 
especificamente, uma determinada classe revolucionária (SCHAFF, 
1977). A posição social exerce influência de importância significativa 
sobre a relação que o sujeito estabelece com o objeto no processo de 
conhecimento científico. Trata- se de um argumento fundamental. 
Entretanto, considerar o fator social e subjetivo como único 
determinante nesse processo é tão problemático quanto a 
pressuposição da tese de identidade entre conceito e real (ou, ainda, 
entre sujeito e objeto), porque é uma perspectiva parcial que se 
pretende universal. “O conhecimento condicionado pelos interesses de 
classe do proletariado não é perfeito, verdadeiro em termos absolutos” 
(CUNHA, 1981, p. 18) porque é parcial. É possível afirmar, dessa 
forma, que “a parcialidade proveniente das posições de classe é o 
principal fator subjetivo interveniente na relação cognitiva na sociedade 
capitalista, mas não é o único” (Idem). O problema do  
condicionamento  social  do  conhecimento  está  diretamente 
relacionado  com  essa questão  da parcialidade. Frente a essas 
considerações, o ponto desta hipótese de investigação é o seguinte: 
continua sendo o ponto de vista do proletariado condição para o 
conhecimento da verdade objetiva? A classe revolucionária 
potencialmente capaz de transformar a sociedade no contexto do 
capitalismo tardio continua sendo o proletariado? Continua sendo o 
proletariado o sujeito da práxis1? 

                                                           
1
 Essas questões têm como pressuposto o problema da ressignificação, na atualidade 

levantada pelas correntes neomarxistas, das categorias tais como pensadas no 
marxismo tradicional (afastando-se aqui as leituras positivistas e economicistas). Esse 
problema tem como pano de fundo o fato de que o diagnóstico do capitalismo tardio 
não é o mesmo que o diagnóstico do capitalismo apresentado na época de Marx. Esse 
é, se a presente hipótese de interpretação não for equivocada, o elemento teórico 
fundamental para a compreensão  da  apropriação  que  Adorno  faz  das  categorias 
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A noção de verdade em questão na dialética não é uma noção 
de verdade ligada a uma realidade abstrata, descolada do movimento 
histórico, mas, ao contrário, possui um núcleo temporal (ADORNO;  
HORKHEIMER,  1985,  p.  09).  Devido  a  sua  inseparabilidade  do  
permanente movimento do devir da realidade, a verdade não está presa 
exclusivamente ou a totalidade ou a singularidade, no sentido de se 
referir, tanto em uma quanto em outra, apenas à realidade objetiva. A 
razão disso é que se refere também, à subjetividade, uma vez que esta é 
tanto constituinte quanto constituidora daquela realidade. O problema 
em questão possui duas faces, as quais não são excludentes: i) o 
reconhecimento da autonomia subjetiva frente ii) a independência da 
realidade objetiva. Em outras palavras: tanto o sujeito quanto o objeto 
não são passivos um em relação ao outro. Essa concepção acerca da 
relação entre sujeito e objeto culminará na tese desenvolvida na 
Dialética Negativa sobre a primazia do objeto, que “é decorrência da 
concepção de filosofia desenvolvida por Adorno marcada pela renúncia 
à pretensão de domínio absoluto do sujeito” (SCHÜTZ, 2012, p. 44), 
concepção que “demarca o posicionamento materialista de Adorno” 
(Idem). 

É importante frisar, embora haja essa renúncia a dominação 
absoluta do sujeito, dominação cara à perspectiva da ciência moderna e 
que alcançará seu auge com o esclarecimento peculiar ao iluminismo, 
que isso não significa que Adorno pretenda abandonar o sujeito frente 
a primazia do objeto. Recuando ao diagnóstico de tempo presente de 
1940, especificamente no que diz respeito a postura que Adorno 
assume em  Minima Moralia, é possível notar indícios acerca do  que será 
desenvolvido mais tarde no diagnóstico de 1960 no que se refere a 
peculiaridade do sujeito em sua relação com o objeto. O sujeito 
desempenha um papel fundamental para a compreensão da esfera 

                                                                                                                           

marxianas. Acerca das diferentes interpretações sobre o capitalismo no seio do 
marxismo: capítulo 1 de A Dialética Negativa de Theodor W. Adorno, de Marcos Nobre. 
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objetiva e, consequentemente, para a possibilidade de ação nessa 
objetividade, embora se trate de um sujeito em vias de dissolução 
(ADORNO, 2001)2 frente à dominação imposta pelo mundo 
administrado. 

A hipótese de interpretação aqui levantada é a de que, seguindo 
o rastro de Marcos Nobre3, as contribuições do método marxiano para 
a teoria crítica de Adorno devem ser compreendidas a partir da peculiar 
apropriação que este último faz das categorias de Marx. Para 
compreender essa peculiaridade, faz-se necessário ter claro o 
diagnóstico de tempo presente do qual dispõe Adorno4. Em grande 
parte5  o diagnóstico de 1940 se refere à Dialética do Esclarecimento e 

                                                           
2
 Importante notar que embora o sujeito seja importante nesse processo, nele não 

repousa a garantia de verdade, justamente pela sua característica de dissolução sem que 
outro sujeito tivesse nascido em seu lugar. Esse outro sujeito que se esperava ter 
nascido é aquele sujeito que se esperava com o desenrolar da sociedade burguesa, que 
era o sujeito proletário revolucionário, o sujeito da práxis, tal como pensado por Marx. 
O sujeito advindo da classe trabalhadora é cada vez mais integrado à sociedade 
burguesa, de modo que a práxis do qual ele seria sujeito, está bloqueada por essa 
integração total, a qual se refere o diagnóstico apresentado em Dialética do Esclarecimento. 
3
 Embora a presente comunicação não tenha por objetivo a análise específica da 

interpretação de Adorno sobre Marx, dado que se trata de um assunto a ser 
desenvolvido em outra ocasião, é importante ressaltar, em concordância com Marcos 
Nobre (1998), que não há em Adorno reconstrução das categorias de Marx: ele as 
interroga a partir da sua caducidade necessária e o faz do interior da tradição dialética. 
4
 É importante ter claro que a interpretação de Adorno não permanece a mesma 

dependendo da categoria que é analisada no contexto de cada um dos diagnósticos que 
caracterizam sua filosofia. Não é o objetivo aqui apontar essas mudanças, mas tão 
somente se concentrar no diagnóstico de 1940 e como as categorias que importam para 
a presente análise são apropriadas por Adorno. 
5
 A presente discussão não adentrará nas controvérsias da literatura no que se refere a 

ruptura e continuidade entre a primeira e a segunda fase da filosofia adorniana, devido 
aos limites desta comunicação. De todo modo, é preciso destacar que não é um dos 
pressupostos da hipótese de interpretação aqui apresentada o paradigma da Dialética do 
Esclarecimento como fundamento do pensamento de Adorno em sua totalidade. Uma das 
justificativas para tanto é a consideração de que o diagnóstico de 1940 não se restringe 
apenas a DE, pois a quadro conceitual de Minima Moralia é imprescindível para a 
compreensão de problemáticas levantadas naquela obra que a princípio podem parecer 
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é caracterizado pelo conceito de integração total que, em última 
instância, aponta para a resignação dos indivíduos frente à dominação 
do aparato que serve ao mundo administrado. A organização social 
obedece a uma racionalidade dominante que é reduzida a uma função 
adaptativa frente à realidade social. Não se trata, portanto, da razão 
com o objetivo de emancipação dos homens, tal como objetivado pelo 
ideal iluminista. A administração e o planejamento da sociedade 
obedecem a essa racionalidade dominante e adaptada a realidade, 
produzindo as condições de integração total dos indivíduos, a qual 
consiste na determinação de todo e cada indivíduo pelo aparato 
dominante. Essa determinação não se refere apenas as relações de 
trabalho, mas atinge até mesmo a consciência individual. Na integração 
total é exigido que os indivíduos se entreguem ao status quo, de modo 
que devem aceitar os fatos e se sujeitar ao mundo administrado. 

Orientado pela racionalidade dominante, o aparato que ordena 
a organização da sociedade impõe aos indivíduos a realidade social 
como algo natural. A racionalidade em questão tem como substrato a 
verdade da ciência moderna, a qual corresponde àquilo que é factual, ao 
que é dado. Essa correspondência nada mais é do que a consequência 
da redução do pensar à matemática, redução que está  de acordo  com  
o  molde da lógica formal.  Assim,  a verdade no  diagnóstico de 1940  é  
a conformidade com os fatos e o conhecimento é a repetição do fato; a 
figura da verdade na Dialética do Esclarecimento consiste na 
correspondência entre teoria e fatos6. Os fatos determinam o que é a 
verdade, tal que questionar a validade dos fatos é se opor a verdade. 
Nesse sentido, todo fato social é natural, de tal forma que não é 

                                                                                                                           

meras aporias. Nesse ponto, a hipótese interpretativa aqui apresentada segue a 
argumentação de Nobre (1998). 
6
 Vale ressaltar que essa figura da verdade diagnosticada em DE, especificamente no 

primeiro estudo, O Conceito de Esclarecimento, é criticada pelos autores, pois 
afirmam que o esclarecimento serve à dominação. É por isso que o seu objetivo, tal 
como pensado pelo iluminismo, fracassou. 
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possível dele discordar, pois é verdadeiro. É por isso que ao invés de 
promover a emancipação humana, o esclarecimento levou à dominação 
ampla do indivíduo, pois a intenção  do  esclarecimento  na  
modernidade  é  a  constituição  de  um  sistema  que  possibilite  a 
aplicação universal de todo conhecimento, ou seja, a aplicação da teoria 
a fim de dominar a natureza e os homens. Essa constatação, no 
entanto, já estava presente em Marx. O novo aqui diz respeito ao fato  
de  o  prognóstico  de  Marx  não  incluir  o  conceito  de  integração  
total,  que  é  o  núcleo  do diagnóstico  de  1940.  Na  perspectiva  
marxiana,  com  o  desenrolar  da  sociedade  burguesa  seria possível  o  
sujeito  em  si  e  para  si,  o  sujeito  revolucionário,  do  qual  seria  
constituída  a  classe proletária. Entretanto, não era previsto essa 
integração social dos trabalhadores à sociedade burguesa pelo próprio 
desenvolvimento do capitalismo, porque esses indivíduos romperiam, 
conforme o prognóstico marxiano, com essa lógica do avanço 
capitalista ao revolucionar os meios de produção. 

Nesse contexto de integração total, os valores morais e o valor 
de troca seguem as mesmas regras da lógica formal, sobretudo, o 
princípio de equivalência, o qual é padrão tanto das relações sociais 
quanto do conhecimento científico. É por meio desse princípio que as 
coisas são reduzidas como iguais – alienadas –, a fim de servirem à 
troca no mercado. A justificativa da apropriação adorniana no que se 
refere a categoria de valor de troca é clara: o valor de troca revela o 
mito na modernidade já que “nos diz não apenas que coisas são 
trocadas, mas nos diz que elas são trocadas abstratamente. [...] O valor 
de troca [...] revela a presença do mito no aparentemente mais moderno 
[...]. A mitologia moderna se distingue da arcaica por ser produzida” 
(NOBRE, 1998, pp. 87-88). Esse caráter mítico da modernidade diz 
respeito a pretensão do esclarecimento de superação da própria 
mitologia. Ao tentar destruir os mitos, a partir de seu julgamento, o 
esclarecimento cai no próprio mito. É possível perceber também a 
operação do princípio de equivalência na lógica da dominação, já que 
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nesta há uma espécie de troca: ao anular a si mesmo, o indivíduo recebe 
benesses do sistema capitalista. No entanto, para esse indivíduo não se 
trata de dominação, porque ele está de acordo com essa troca, já que a 
mesma, de alguma maneira, confere-lhe privilégios aos quais antes não 
era possível o acesso7. A dominação alcança também a sua consciência. 
Devido a sobreposição da administração na configuração da 
organização social, o indivíduo perde o seu lugar frente à razão 
instrumental, é desindividualizado. Esse processo de 
desindividualização não é outra coisa que o resultado da dominação 
simbólica e material sobre os homens imposta pela própria organização 
social no contexto do capitalismo tardio. Essa dominação é um dos 
traços característicos da barbárie peculiar ao mundo administrado no 
contexto da Dialética do Esclarecimento. Nesse contexto, o 
comportamento dos homens é determinado pelos valores imputados 
nas mercadorias providas pelo aparelho econômico. As mercadorias 
perdem suas qualidades econômicas ao serem fetichizadas e assim 
convertem-se em determinantes de comportamentos normalizados 
como naturais, decentes e racionais, os quais são inculcados nos 
homens pela ação da indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 

                                                           
7
 Não é possível aqui adentrar na discussão sobre os prognósticos contraditórios da 

teoria dialética, aos quais Adorno chama atenção em Capitalismo Tardio ou Sociedade 
Industrial?, devido aos limites desta comunicação, considerando que a palestra destacada 
não pertence a delimitação teórica referente ao diagnóstico de 1940. De todo modo, é 
pertinente ao menos indicar que um dos prognósticos contraditórios da teoria dialética 
que muito contribuem para esclarecer a condição na qual se encontra esse indivíduo 
com a consciência dominada é o da consciência de classe: era previsto que a consciência 
de classe se formasse em países centrais do capitalismo, no entanto isso não aconteceu 
porque o surgimento da consciência de classe estava condicionado ao prognóstico da 
miséria crescente. Na situação atual do capitalismo a miséria pode ser evitada. Se não há 
miséria devido a integração social de todos, não há consciência de classe, não há 
consciência de pertencimento a uma determinada classe. No entanto, é importante 
frisar, não é porque há falta de consciência de classe que as classes não existam, pois 
elas são condições sociais objetivas. 
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1985, p. 35), responsável pela disseminação dos   processos de 
massificação e alienação da consciência. 

Na ótica adorniana, a indústria cultural é um instrumento de 
conformação ao status quo, conformação que é sublimada e produzida 
pela dilaceração da capacidade de reflexão crítica. Ao se impor sobre os 
indivíduos e se posicionar contrariamente ao pensamento crítico, a 
indústria cultural é erigida como barreira aos potenciais de resistência à 
alienação individual e social. Nesse quadro, a práxis é deformada pela 
forma trabalho na sociedade capitalista, dado que este a sintoniza com a 
ideologia da dominação. A práxis fetichizada perpetua a dominação 
violenta da realidade pela teoria, fundamentada na suposta identidade 
entre sujeito e objeto. Essa identidade é a expressão máxima do 
processo de integração total característico do capitalismo de Estado, ao 
qual se refere o mundo administrado no contexto do diagnóstico de 
19409. É essa nova forma de capitalismo o elemento responsável pelo 
bloqueio da práxis. Há alguma possibilidade de resistir a essa 
dominação ou a única opção que resta ao sujeito desindividualizado é a 
de que deve se resignar? Considerando a postura teórica de Adorno em 
Dialética do Esclarecimento, a partir da investigação sobre a racionalidade 
expressa  pelo  esclarecimento,  é  possível  concluir  que  o  aparato  
social,  ao  qual  serve  o esclarecimento, exerce dominação sobre os 
indivíduos, por meio da integração total, a ponto de bloquear a práxis e 
a resistência à dominação.  Dessa maneira, a única possibilidade ao 
indivíduo é indicar como a dominação opera tendo em vista um sentido 
positivo de esclarecimento8. Por outro lado, em Minima Moralia, embora 
ainda prevaleça o diagnóstico de dominação, há possibilidade de avaliar 
essa dominação e não apenas indicá-la, como na DE. Essa avaliação é 

                                                           
8
 Dito de outro modo: a partir de uma crítica ao próprio conceito de esclarecimento, o 

qual, conforme aqui exposto sobre o  primeiro estudo  da  DE,  ao  invés  de  
promover a  emancipação exerce  dominação  sobre  os  homens. Embora o 
diagnóstico dos autores nesse estudo seja negativo quanto ao esclarecimento, parece 
que há possibilidade de busca pelo sentido positivo. 
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feita por meio da experiência individual ancorada no sujeito burguês 
decadente, que é o único ainda capaz de sustentar uma racionalidade 
que futuramente pode se opor à dominação. 
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1 Abordagem epistemológica ao diálogo argumentativo cooperativo e 
crítico: a teoria filosófica da disputa de Lumer 
1.1 Disputa: sua natureza e seus elementos 
1.1.1 Preambulo:  

 
O texto trata de um projeto de cunho epistemológico 

denominado de Teoria Filosófica da Disputa. Discutimos 
criticamente um modelo de diálogo argumentativo como disputa 
proposto por Christoph Lumer, no ensaio The Disputation - a 
Special Type of Cooperative Argumentative Dialogue1 (1988): 
teoria filosófica que consiste numa série de caracterizações dos 
fundamentos epistemológicos em que está assentada a noção de 
disputa. E entre as várias tarefas filosóficas empreendidas2 por Lumer, 
pode-se mencionar sua tentativa de caracterizar 1) o que é uma disputa, 
2) as funções/objetivos da disputa (internos e externos) e 3) sua 
tentativa de reconstrução das regras que regem a disputa, baseada numa 
analise filosófica da natureza da operacionalização da função/objetivo 
específico da disputa como dialogo argumentativo, exatamente as regras 
sobre movimentos possíveis (possible moves), as regras da sequência 
da disputa (rules of sequence), as regras para se alcançar o objetivo 
interno (the internal aim) e o fim último externo, bem como o 

                                                           
1
 Avisamos ao leitor que todos os nossos comentários deste trabalho se restringem a ter 

como referência bibliográfica este trabalho de Lumer. 
2
 Essas três tarefas filosóficas não são todas e nem as únicas empreendidas e defendidas 

explicitamente por Lumer, e isso é importante de fazer notar ao leitor dada a riqueza e a 
quantidade de empreendimentos filosóficos já estabelecidos sobre a noção de dialogo 
argumentativo, nenhum dos quais satisfizeram completamente Lumer. 
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término3, da disputa (ends of disputations)4. De forma geral, este 
trabalho discute especificamente os pontos 1) e 2), pois o ponto 3) 
demanda muito mais análise de nossa parte, e focaremos em apenas 
uma regra no final, a regra da fixação de oposição entre os 
participantes da disputa. 
 
1.1.2 A natureza epistemológica da disputa 

 
Para Lumer, a disputa é um tipo de dialogo bem peculiar, 

devido a crer estar assentada em uma visão epistemológica da 
discussão/diálogo crítico argumentativo. Ao começar a introduzir sua 
teoria filosófica da disputa, Lumer (1988, p. 441-464) especifica o 
sentido o qual está usando um dos termos centrais, a saber, a noção de 
discurso, que é tomada com uma acepção próxima a discussão5: um 
discurso é discussão no sentido (epistemológico) de que as capacidades 
intelectuais das pessoas engajadas na discussão (no discurso) são 
coordenadas por certas regras da discussão para que cooperem 
cognitivamente uns com os outros, visando a solução de um problema. 
Em termos gerais, o problema que tentam solucionar é descobrir como 
um conjunto de teses podem ser aceitáveis, ou descobrir a (condição 
de) sua aceitabilidade. Em outras palavras, dois participantes6 tentam, 

                                                           
3
 Isto é, no sentido de mostrar sobre que condições é finalizada uma disputa e qual é a 

finalidade suprema da disputa. 
4
 Sobre esta parte 3, este é o mais ambicioso e longo exercício de analise oferecido por 

Lumer, que ao todo reconstruiu o total de 30 regras que regem a disputa como dialogo 
argumentativo. 
5
 O filosofo admite ter se inspirado na teoria do discurso de Habermas (1981, 1973). 

6
 Esta é uma importante restrição (regra I Os participantes [I. THE PLAYERS]: 

apenas dois participantes são permitidos, uma pessoa que argumenta (o proponente) e 
outra pessoa para a qual é destinada um argumento (o oponente) e que oferece 
oposição crítica. Não há disputa sem um oponente, e assim segue-se que não há como 
se engajar em uma disputa sozinho, porém, Lumer observa que muitas, mas não todas, 
das funções da disputa podem ser cumpridas por uma pessoa sozinha, pois que disputas 
contém argumentações, e que uma pessoa ela própria possa argumentar consigo 
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de forma cooperativa, descobrir, por meio de argumentos e de críticas 
mútuas, se uma dada tese é verdadeira ou falsa. A forma 
cooperativa é o criticismo mútuo, e os participantes tratam de uma 
espécie de controvérsia que é objeto da, que inicia a, e o qual 
permanece não resolvida durante a, disputa. Em resumo: a natureza ou 
característica geral de uma disputa como dialogo argumentativo é a 
seguinte: o argumentador ou proponente defende a tese com um 
argumento, recebe críticas, responde a estas ao seu oponente, que faz o 
mesmo, recebe críticas e responde a estas (LUMER, 1988, p. 441-464).  
 
2 A finalidade/função externa e interna da disputa 

 
A disputa possui uma função prática externa7 de natureza 

epistemológica: chegar a convicções aceitáveis, crenças verdadeiras, a 
verossimilhança, ou no mínimo crenças com probabilidade de serem 
verdadeiras8. A expressão mais geral usada por Lumer para designar a 
função prática externa da disputa é: checar, de forma cooperativa, o 
proponente e seu oponente, a tese e seus fundamentos9. O 
objetivo/função interna da disputa também são de base epistêmica: 
chegar a um consenso sobre uma dada tese, crença ou convicção sob a 
base de fundamentos apropriados (justificação, argumentação, etc.)10. 
Consenso significa tão somente que os (dois) participantes da disputa 
não conseguiram detectar erros na tese e nos fundamentos desta 
discutidas por eles, no exercício intenso de suas capacidades cognitivas; 

                                                                                                                           

mesma. 
7
 The external practical function of a disputation é o titulo da seção 3.2 do artigo 

de Lumer, p. 448, onde ele discorre sobre esse tópico. 
8
 Lumer usa as seguintes expressões: acceptable convictions, true beliefs, 

verissimilar ou probably true beliefs. 
9
 “(...) Cooperatively checking the thesis and its foundation is the general external 

function of disputation (...)”(1988, p. 450). 
10

 “(...) Whereas the consensus on the question, if T or non-T, and on the appropriate 
foundation is the internal end of disputation.(...)”(LUMER, p. 448). 
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se o tivessem detectado, ocorreria uma “dissidência” entre os (dois) 
participantes, e assim teriam de checar (e rechecar) se as teses ou os 
fundamentos seriam falsos. 

Ao falar da natureza desta função, o interesse de Lumer está 
em defender o modo pelo qual pode ser operacionalizada de modo a 
alcançar sua finalidade. E o primeiro passo nesse projeto para se 
operacionalizar a função prática externa da disputa é o que chama de 
oferecer fundamentação (fundações, substanciação, justificação, 
argumentação, etc.) de um modo epistemologicamente padronizado 
(normativo). Isto é, pelo modo de oferecer critérios para a 
aceitabilidade, para que as convicções cumpram essa finalidade e função 
epistêmica. Lumer (1988, p. 441-464) destaca que este modo de 
operacionalização, baseado na forma ou modo de fundação (way of 
founding), também pode ser visto como modo de argumentação, de 
oferecer argumentos, motivos, justificação, para as convicções. 
Lumer defende também que esta forma de funda(menta)ção é um 
modo de armazenar substanciação para as próprias, e para além dessas 
mesmas, convicções, cujo o papel de armazenamento pode ser 
especificado como permitindo que se possa utilizá-la em futuras 
operacionalizações, de modo que se possa distinguir convicções que 
foram padronizadas deste modo de outros tipos de convicções. 
Argumentações possuem funções e objetivos epistêmicos numa 
disputa, e são caracterizadas 1) como guias ideais para que se possa 
chegar a convicções bem fundamentadas e 2) são formas ideais para se 
armazenar fundamentações (argumentos, motivos, justificação) para 
nossas convicções. 

Porque no processo de prover fundamentos para que as 
convicções sejam aceitáveis pode ocorrer erros, e assim convicções 
fundamentadas podem ter a probabilidade de serem inaceitáveis, o 
segundo passo do processo de operacionalização de convicções 
fundadas é chamado por Lumer de certificação das convicções 
fundadas, no qual o uso do termo certificar deve ser entendido como 
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processo de tornar (ou fazer com que as) convicções (sejam) mais 
corretas. O papel da operacionalização neste segundo passo é detectar e 
eliminar possíveis erros e, por sua vez, procurar reduzir a probabilidade 
de erros nas demais convicções certificadas. Lumer destaca, no entanto, 
que não há processo de certificação pelo qual poderíamos conseguir 
excluir todos os possíveis erros, muito embora nesse processo o grau 
de certificação fique armazenado, seu número e a intensidade do 
rigor dos testes para detectar possíveis erros (LUMER, 1988, p. 441-
464). 

Até o presente momento apenas foi mencionado passos do 
processo de operacionalização de um ponto de vista subjetivo11. Mais 
importante é como Lumer também procura mostrar como a 
operacionalização pode ser feita de um ponto de vista intersubjetivo (de 
discussão e diálogo). Críticas intersubjetivas são tomadas pelo autor 
como um processo mais eficaz e mais dispendioso de atividade 
epistêmica de certificação, e sua forma mais simples seria: 

(...). O proponente afirma uma tese T, e o oponente responde 
com “sim” “não”. Mas se no último caso o proponente não detecta um 
erro, ele pode apenas repetir sua tese, ‘mas, de fato, é o caso que T’ e o 
proponente talvez responda, ‘mas, de fato, não é o caso que T’ (...) 
(LUMER, 1988, p. 449)12. 

                                                           
11

 Isto é, o sujeito operacionalizando o passo de reiterar o procedimento de 
fundamentação (founding), por re-checagem das próprias convicções, de atividade 
(consigo e por si mesmo) epistêmica ou autocrítica. Lumer considera que este processo 
é o mais simples da certificação, mas mesmo assim alguns importantes tipos de erros 
não podem ser evitados e detectados pelo agente, aqueles erros “(...) causados por 
ignorância das regras, por ausência de conhecimento factual (isto é, se de acordo com a 
regras da fundamentação adequada ‘todos os fato relevantes’ tem de ser levados em 
conta dentro da descrição) ou por distorções físicas (...)” (LUMER, 1988, p. 449). “(...) 
those caused by ignorance of rules, by lacking factual knowledge (e.g., if according to 
the rules of valid founding "all relevant facts" have to be taken into account) or by 
psychical distortions(…)”. 
12

 “(...) The proponent states a thesis T, and the opponent answers with "yes" or "no". 
But if in the latter case the proponent doesn't detect an error, he can only repeat his 
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(...). Essas repetições inúteis se quebram, e as possibilidades de 
certificação são melhoradas, (1) se o proponente deixa em aberto sua 
fundamentação de T, de modo que o adversário pode especificar 
exatamente o (pretendido) erro na fundamentação do proponente de T, 
(2) e se o adversário substancia sua própria afirmação. A exposição da 
fundamentação facilita a crítica para o adversário. E especificar e 
fundamentar a afirmação do erro permite que o proponente verifique 
diretamente o erro (pretendido) (LUMER, 1988, p. 449) 13. 
 
3 Concluindo a discussão: será que a teoria da disputa pode ser alargada 
para discussão pública livre? 
 

Lumer (1988, p. 462-463) defende que há alguns empecilhos 
nas disputas como diálogos argumentativos, um dos quais é a regra da 
fixação das oposições de ambas as partes da disputa: a regra não 
pode ser estendida para o livre discurso e é abolida14, porque pode ser o 
caso que o oponente, muito embora exija argumentação, esteja convicto 
de antemão de que a argumentação esteja bem fundada (LUMER, 1988, 
p. 462-463) e assim não se engajar na disputa de forma a mostrar 
oposição tanto à tese quanto à argumentação oferecida. No livre 
discurso, não é obrigatório continuar (ou fixar) a mostrar oposição ou, 
em outras palavras, no livre discurso o oponente não é obrigado a fazer 

                                                                                                                           

thesis, "but, of course, T" and the proponent perhaps answers, "but, of course, non-T. 
(...)” (LUMER, 1988, p. 449). 
13

 “(...)These fruitless repetitions get broken, and the possibilities of certification are 
meliorated, (1) if the proponent lays open his foundation of T, so that the opponent 
can exactly specify the (pretended) error in the proponent's foundation of T, (2) and if 
the opponent substantiates his own statement. The exposure of the foundation 
facilitates the critique to the opponent. And to specify and substantiate the assertion of 
the error enables the proponent to check directly the (pretended) error) (...)” (LUMER, 
1988, p. 449). 
14

 O título da seção em que se discute essa objeção é Outlook: Enlargement of the 
Disputation to a Free Discourse (uma opção de tradução seria Prognóstico: 
alargamento da disputa para o discurso livre). 
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qualquer movimento de oposição quanto a tese e a argumentação 
oferecida pelo proponente. 

Pergunto: será a fixação de oposição entre os participantes uma 
condição que é necessária para o cumprimento da função pratica 
externa da disputa? Será a fixação de oposição entre os participantes 
uma condição necessária para uma qualificada (no sentido normativo de 
“boa”) discussão livre publica crítica? 

Não estou certo de que Lumer pode estar enganado quanto a 
isso ser um problema para um defensor de uma abordagem 
epistemológica a disputa. Mas penso que essa regra é uma condição 
necessária, pois há plausibilidade epistêmica nela, isto é, que é 
verossímil que a falta dela prejudicaria o cumprimento do objetivo e da 
função da disputa e de qualquer tipo de discussão (dialógica) crítica cuja 
a meta seja epistêmica: sem oposição, sem cooperação crítica, sem 
atividade epistêmica crítica exercida por ambas as partes da disputa (ou 
de qualquer tipo de dialogo argumentativo), sem que o oponente se 
oponha e exija (ou ainda mais) fundamentação para uma dada tese, não 
há diálogo e cooperação argumentativa e assim não é possível estarmos 
justificados ou termos certeza de que as convicções na tese sejam bem 
fundamentadas – talvez até mesmo não se tenha iniciado sequer um 
dialogo em forma de disputa. Acima de tudo, não é porque ambas as 
partes estão em acordo que necessariamente suas convicções sejam 
aceitáveis ou bem fundamentadas. Outro ponto é que, como vimos 
antes, se é possível que no processo de prover fundamentos para que as 
convicções sejam aceitáveis possa ocorrer erros, e assim convicções 
bem fundamentadas podem ter a probabilidade de serem inaceitáveis, é 
muitíssimo plausível e provável pensar que mais grave ainda é a 
situação em que não ocorra discussão e substanciação sobre uma dada 
tese em nenhum momento, e mesmo a reverificação dos fundamentos 
sob os quais um proponente e seu oponente estão discutindo para que 
a tese possa ser interpretada como aceitável. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo e os problemas apresentados integram uma 
pesquisa ampla que segue em produção, entretanto, neste momento é 
visado verificar a possibilidade de extrair uma teoria do conhecimento 
das obras principais de Beatriz Preciado1. A sua produção acadêmica, 
como será visto a seguir, propõe uma resistência social, política, 
educacional e econômica às normatizações impostas às pessoas por 
meio de um complexo processo de significação e diferenciação dos 
corpos que ocorre ao longo da história da humanidade, perpassando 
por sociedades e as suas diferenças.  

O Queer e os movimentos de estudos de gênero abriram 
margem para que a Preciado elaborasse um método de desconstrução 
dos grandes conceitos aos quais se tem contato para utilizar-se disso em 
suas obras, que coloca o dildo2 como o centro de uma organização 
social histórica a fim de uma “tecnologia do sexo” que, mais do que 
regular o ato sexual, significa uma plasticidade ou biotecnologia de 
produção, reprodução de corpos e também de saberes. 

                                                           
1
 Filósofa contemporânea, nascida em Burgos, na Espanha, é uma das mais originais 

pensadoras da atualidade sobre a questão do gênero, o pós-feminismo e a teoria queer. 
Com sólida formação filosófica, inspirada em autores como Derrida, Foucault, Deleuze, 
Negri e em vivo debate com figuras como Judith Butler, Preciado renovou inteiramente 
a perspectiva sobre a construção social e política do sexo. 
2
 O termo possui diversos significados de acordo com a cultura em que se insere, 

podendo significar “uma imitação do membro viril” (PRECIADO, 2014, p. 197), não 
se prende a produção de prazer e etc. Preciado se vale do termo para reorganizar um 
conjunto de textos e técnicas em torno da produção da identidade sexual e 
fundamentação social. 
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O conhecimento enquanto performatividade se fundará através 
do corpo como um espaço de construção e gestão biopolítica, como 
ferramenta de opressão, mas também como possível resistência. E para 
compreender o corpo enquanto ponto de partida para o conhecimento, 
será investigado aqui o controle político exercido sobre os corpos, 
conhecido também como a farmacopolítica e em como surge a 
tecnologia do sexo, ou do corpo, a fim de entender a plasticidade (ou 
industrialização) dos corpos e em como isso interfere nos processos de 
conhecimento dos indivíduos. 
 
A PLASTICIDADE TECNOLÓGICA DOS CORPOS 

 
Beatriz Preciado, em sua obra Manifesto Contrassexual: 

práticas subversivas de identidade sexual (2014), convida o leitor a 
pensar em uma resistência à disciplina sexual, do corpo e estabelece 
uma nova teoria sobre a organização político-social. Desta maneira, 
compreende que a história se beneficiaria ao criar um novo campo de 
pesquisa: a “história das tecnologias”, mas não como conhecemos, não 
sobre as tecnologias midiáticas ou as ferramentas tecnológicas. Aqui, a 
tecnologia é compreendida como um sistema complexo de negociação 
permanente entre o humano e o animal, entre o órgão e o plástico, do 
corpo3 orgânico e do corpo tecnológico, pois: 

                                                           
3
 “Para Foucault, o surgimento do corpo enquanto objeto cientifico é expoente das 

implicações do capitalismo na nova percepção de como nos vemos e como somos 
vistos. Há uma mudança de um sistema sócio-econômico-cultural, o feudalismo, 
baseado em valores extremamente arraigados a uma percepção religiosa ou divina das 
coisas. Pois bem, esse modelo socioeconômico foi ultrapassado por um novo modelo, 
o capitalismo, que tem suas práticas e valores assentados em um mundo totalmente 
racional e instrumental, onde a figura da religião já não tem muita legitimidade dentro 
do discurso cientifico, racional e moderno. A partir da ascensão do capitalismo e, 
consequentemente, da modernidade todas as implicações culturais decorrentes dessa 
nova forma de se organizar social e culturalmente passa a ter agora uma nova forma de 
percepção do corpo, assentada em novos valores e novas ideologias” (CAVALCANTI, 
2005, p. 55). 
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o corpo é um texto socialmente construído, um arquivo 
orgânico da história da humanidade como história da produção-
reprodução sexual, na qual certos códigos se naturalizam, outros ficam 
elípticos e outros são sistematicamente eliminados ou riscados 
(PRECIADO, 2014, p. 26). 

Com o desenvolvimento da Teoria Queer, em meados de 
setenta, o entendimento de que o corpo fora estabelecido como um 
hipertexto gravado sob o contexto no qual a sexualidade se estabelece 
na sociedade se intensificou de modo a tornar claro que estas regras e 
normas sociais se produzem e reproduzem nos âmbitos arquitetônicos, 
políticos, econômicos, espaço-temporais, institucionais ou domésticos, 
públicos ou privados, sociais ou íntimos. Assim, o corpo ganha 
adjetivação, adquire significados que são operações de naturalização e 
cristalização de ideologias literalmente incorporadas como, por 
exemplo, o gênero, sexo, cor, etnia e o biótipo.  

A sexualidade e o gênero, não sendo apenas performatividades 
como pensava Butler, afirma Preciado, geram também um conjunto de 
tecnologias heterocentradas de domesticação do corpo social e político; 
de técnicas farmacológicas, audiovisuais e que fixam e delimitam nossas 
potencialidades somáticas, “funcionando como filtros que produzem 
distorções permanentes na realidade que nos rodeia” (PRECIADO, 
2008, p. 89). 

Em Testo Yonqui: sexo, drogas y biopolíticas (2008), Preciado 
deixará claro que a “tecnologia de gênero é a produção de um saber 
interior sobre si mesmo, de um sentido de eu sexual que aparece como 
uma realidade emocional evidente à consciência” (PRECIADO, 2008, 
p. 89). Ser homem, mulher, heterossexual ou homossexual são apenas 
algumas das formulações ou saberes específicos que atuam de maneira 
biopolítica e simbólica para perpetuar um conjunto de práticas e 
discursos que são construídos ao longo de toda a história da 
humanidade. 
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O Falo, como força política idealizada, é o princípio da 
plasticidade corporal, pois dá origem ao dildo, que “é o primeiro 
indicador da plasticidade sexual do corpo e da possível modificação 
prostética de seu contorno” (PRECIADO, 2014, p. 79). O pênis 
enquanto órgão é a extração corporal biopolítica do dildo. Uma 
tentativa de, ordenadamente, materializar organicamente o falo. 

Para Preciado, ler a sociedade contemporânea sob uma 
perspectiva sexopolítica em que se converte a um centro político e 
econômico de interesses é, ao mesmo tempo, pensar em 
farmacopolíticas, que são regimes de controle e produção da vida 
(biopolítica), os regimes de controle e gestão da morte (tanatopolítica) 
e, por fim, as gestões da potência de excitação total de um corpo 
(farmacopornopolíticas). A farmacopornografia não é então “um novo 
período da economia política mundial pelo volume com que se 
autoproduz ou pela presença massiva na vida das pessoas, mas pelo seu 
teor narcoticosexual” (CAMARGO, 2010) e que faz parte de um 
grande programa político que induz as pessoas (ou os corpos) a 
tornarem-se cada vez mais politoxicomaníacos4. 

A partir da definição de novo regime de controle do corpo, da 
ciência assumindo um papel principal em nossa sociedade, acaba 
tornando os conceitos como o de psiquismo, libido, consciência, 
feminilidade e masculinidade, hétero e homossexualidade em 
substâncias químicas comercializáveis e que faz tangível os biótipos 
humanos, que outrora eram fadados a casualidade ou aleatoriedade 
biológica. Com isso, a fim de exemplificar a farmacopolítica e a 
farmacopornografia, “a depressão é Prozac, a masculinidade é 
testosterona, a feminilidade é estrógeno, a ereção é Viagra” (PASSOS, 
2012), a obediência é Ritalina e o corpo, por fim, um conjunto de partes 
maleáveis, plásticas, industrializadas, tecno-orgânicas ultratecnológicas e 

                                                           
4
 A politoxicomania é o vício e a dependência de uma pessoa a não apenas uma, mas a 

diversas drogas sintéticas ou naturais ao mesmo tempo. 
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mais e mais viciadas em produtos voltados a consumidores vorazes, 
ciborgues. 
 
O CIBORGUE E A PRODUÇÃO DO SABER 
 

Entende-se que é preciso um ponto de partida para o 
conhecimento e que sem este não seria possível experienciar o mundo. 
E se, como vimos no capítulo anterior, um corpo pode ser plástico e 
prostético, tornando-se um ciborgue, como se dá o processo de 
conhecimento sob esta influência? 

Para Preciado os sentidos interferem, de maneira variável, na 
elaboração do conhecimento e para o propósito deste artigo, 
consideramos que o conhecimento não se dá tão somente de maneira 
empírica ou racional, porém que ocorre através de um complemento 
causado entre um e outro. O corpo, colocado como um objeto-produto 
passa a ser a porta de acesso para o conhecimento externo e também 
para a produção de saberes. 

Após a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial, a 
técnica fora o suficiente para não somente renovar os meios capitais, 
mas também para industrializar o corpo, torná-lo prostético e plástico a 
fim de refazer o corpo “inteiro”, partes que nas guerras (ou por 
acidentes de trabalho, por exemplo) haviam-se perdido, como as mãos, 
os braços e pernas e também com isso demonstraram a tecnologia por 
trás da construção masculina, pois se a reconstrução de um corpo 
masculino inválido se tornou possível, porque não reproduzi-lo? 

A prótese é, em outras palavras, as tecnologias incorporadas 
em um corpo produzido por meio da farmacopolítica e da 
farmacopornografia, que sintetiza e define um novo modelo de 
produção, assim como o fordismo, de produtos autômatos, de veículos 
orgânico-ciborgues. Não é fixa, mas algo que está em trânsito; a 
internet e as redes de comunicação são também próteses complexas 
com os seus sistemas e redes de comunicação próprios que se fundem 
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ao corpo e aos seus órgãos prostéticos dando lugar a um novo modelo 
de organização híbrida e gerando uma continuidade orgânica-
inorgânica. O corpo sendo órgão de um sistema, plástico e, logo, 
prostético, acaba tornando-se instrumento da perpetuação de 
conhecimentos pré-estabelecidos e ainda os reproduzindo desde a sua 
concepção no nascimento. 

O ciborgue não é, portanto, um sistema fechado, mecânico e 
matemático, mas sim biológico, comunicante, aberto e vivo. O que 
reformularia não só o conhecimento, mas a própria natureza humana a 
fim de manter todo um sistema que reside em funcionamento desde 
que a tecnologia dos sexos surgiu com aplicações e fins políticos, ou 
seja, desde quando há os conceitos-performances homem e mulher; a 
sociedade organiza-se de modo a suprir, alimentar e dar continuidade 
neste modelo de relações intra e interpessoais e “afinal, o movimento 
mais sofisticado da tecnologia consiste em se apresentar exatamente 
como “natureza” (PRECIADO, 2014, p. 168). 

O conhecimento e o saber são, portanto, resultados de uma 
naturalização do ciborgue e de seu corpo prostético causado por um 
modelo político de classificação, identificação e repressão dos sujeitos a 
fim de se manter a organização de um todo que remonta a diferença e 
sujeição de gêneros e corpos uns sobre os outros. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mesmo em nossa linguagem está implícito este mecanismo de 
controle, o qual a Preciado chama de farmacopolítica e que nos leva a 
farmacopornografia e em como as nossas instituições sociais, os pilares 
de nossa existência enquanto pessoas sociais, influenciam no modo 
como conhecemos a nós mesmos, o mundo que nos circunda e aos 
outros. 

A pessoa, que Preciado passou a chamar então de corpo 
falante, se torna um híbrido de orgânico e máquina, incorporando-se de 
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próteses complexas e otimizando a sua percepção com sentidos high tech 
por uma politoxicomania, um vício em diversas técnicas que envolvem 
o uso de toxinas, elementos químicos e farmacológicos para alterar o 
corpo enquanto matéria. Delimitar uma pessoa – ou corpo falante – é 
limitar o seu modo de conhecer, logo, limitar o conhecimento, pois a 
partir do momento que um corpo passa a cumprir um papel na 
organização social, acaba reproduzindo os saberes normativos desta 
tecnobiopolítica. Partindo dos seus estudos sobre o biopoder em 
Foucault, do desconstrucionismo de Jacques Derrida e dos estudos de 
gênero de Judith Butler, a Preciado propôs o fim de um contrato social 
no ocidente através da contrassexualidade para romper com a 
naturalização de costumes a partir das experiências sociais e sexuais, 
para romper com a produção e reprodução da tecnologia sistemática 
que define binômios como sexo/gênero, homem/mulher, 
“homossexual”, “heterossexual”, transexual/travesti, pois este corpo 
não é sujeito senão máquina, e mesmo os ciborgues, como vimos, caem 
no impedimento de ir além do que os métodos de controle e repressão 
naturalizaram como real, possível e aceitos socialmente. 

Por fim, é de fato possível extrair uma teoria do conhecimento 
das obras de Beatriz Preciado, entretanto não há como concluir esta 
pesquisa por aqui, pois muitos outros problemas se destacaram. 
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Este artigo visa não apenas estabelecer e demonstrar a relação 
intrínseca que existe entre a Filosofia e a Educação, como também a 
possibilidade que este diálogo epistemológico se inicie já durante os 
primeiros anos da vida escolar de uma criança. Esta relação pode ser 
observada em todos os níveis de ensino, mesmo que ainda não seja 
obrigatório o ensino da disciplina de Filosofia nas duas etapas iniciais 
da educação básica, sendo estas a educação infantil, que vai dos zero 
aos cinco anos, e o ensino fundamental, que deve ter duração de nove 
anos. O ensino da Filosofia torna-se obrigatório apenas durante a 
terceira e última etapa: o ensino médio. 

Essa hipótese fundamenta-se no princípio constitucional 
estabelecido na legislação brasileira, que trás em seu artigo número 205 
a seguinte expressão: “A educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 
(BRASIL, 1988). Além disso, observamos na lei que rege as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) em seu artigo número 29: 
“A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996). 

Conforme exposto no parágrafo anterior, se pensarmos em 
termos que demonstrem a relação existente entre as mencionadas leis e 
a Filosofia, alguns conceitos importantes são demonstrados, como, por 
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exemplo, qual o significado de pleno desenvolvimento da pessoa, 
exercício da cidadania, mercado de trabalho e desenvolvimento integral 
da criança? Ao fazermos uma análise minuciosa destes exemplos 
extraídos da legislação, somos defrontados com elementos que fazem 
alusão ao conceito grego de Paidéia1, onde todos os aspectos do homem 
deveriam ser educados, melhorados e potencializados, objetivando a 
busca por um melhor cidadão. Estes aspectos são muito semelhantes 
aos que hoje vemos citados nas leis brasileiras, ou seja, aspectos físicos, 
psicológicos, intelectuais e sociais. Tanto na educação grega, onde a 
Paidéia tinha como objetivo a formação integral do indivíduo, que 
inserido na Pólis2 faria com que essa mantivesse a sua organicidade, 
como nos objetivos de formação da educação infantil, há uma estreita 
relação entre a finalidade da Educação: formar um cidadão consciente 
das suas responsabilidades não somente individuais, como também na 
coletividade, ou seja, na sociedade, sendo este último o exercício da 
cidadania, conceito que também é citado na Constituição Federal de 
1988. Já quanto às propostas pedagógicas de Educação Infantil 
definidas nas Diretrizes Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 
2010) estas devem respeitar os seguintes princípios: éticos, políticos e 
estéticos. Princípios estes amplamente discutidos e trabalhados na 
Filosofia. 

No âmbito coletivo, quando pensamos na forma dinâmica que 
os indivíduos estão organizados dentro de um contexto social, histórico 
e cultural, onde há uma diversidade muito grande de identidades, os 
objetivos de formação devem estar em consonância com as Diretrizes 
Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2010), que citam a 
importância de uma abordagem mais interdisciplinar na primeira etapa 

                                                           
1
  Para Jaeger (1995), especialista no assunto, a Paidéia grega não diz respeito somente à 

educação grega, mas toda a cultura dos gregos em sentido mais amplo. 
2
 O conceito de Pólis (cidade) pode ser mais bem compreendido através da máxima 

aristotélica “O homem é um animal político”. Isso retrata a importância que a vida na cidade 
tinha para os gregos, onde os cidadãos desta poderiam exercer a arte da política. 
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da educação básica brasileira. Isso possibilita que a criança perceba 
desde cedo as relações existentes entre ela e a sociedade, não a abstendo 
ou a isentando da responsabilidade que seus anseios, suas decisões e sua 
forma de agir no mundo refletirão neste e vice-versa. Isto nos é 
demonstrado através do pensamento complexo de Edgar Morin (2011) 
no qual as crianças devem ser estimuladas e fomentadas a refletirem e 
buscarem possíveis soluções para as suas inquietações. Se pensarmos 
que para um adulto já é difícil compreender que faz parte de um espaço 
e tempo e que estes dependem do próprio adulto para dar a eles 
sentidos, imaginemos para uma criança, que depende dos estímulos que 
lhe são oferecidos de maneira direta ou indireta pelo meio em que está 
inserida. Compreender o contexto e meio dos quais faz parte é 
primordial para que a criança desenvolva as capacidades necessárias 
para agir como protagonista na própria construção não apenas do seu 
conhecimento, mas também de um mundo melhor. 
 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a 
complexidade. Complexus significa o que foi tecido junto; 
de fato, há complexidade quando elementos diferentes são 
inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o 
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 
mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e 
inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu 
contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes 
entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a 
unidade e a multiplicidade. Os desenvolvimentos próprios 
a nossa era planetária nos confrontam cada vez mais e de 
maneira cada vez mais inelutável com os desafios da 
complexidade. (MORIN, 2000, p. 38). 

 
Este conhecimento deve ser trabalhado por professores 

preparados e atentos para as indagações das crianças. Suas dúvidas não 
podem ser negligenciadas e o conhecimento que possuem não deve ser 
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subestimado, pois conforme já nos propiciou em diversos textos e 
ensaios filosóficos Platão3, como muitos outros pensadores, o diálogo é 
o facilitador, senão a condição básica para que possamos realizar a arte 
de filosofar. Por isso que a existência não apenas unilateral de uma 
exposição filosófica faz-se necessária, permitindo que os envolvidos 
neste diálogo possam se manifestar de maneira crítica e criativa, sendo 
estas características da própria filosofia. 

Neste ponto decorremos acerca das características do 
pensamento filosófico. Para muitas pessoas há uma espécie de 
estereótipo quanto ao que é filosofar, sendo algo apenas acessível a 
grandes pensadores ou indivíduos que fogem à normalidade, sendo 
considerados distantes da realidade. Na verdade, de acordo com 
ARANHA e MARTINS (2005): 
 

A reflexão filosófica nos coloca dentro da vida, não para 
aceitá-la como dado imutável, mas para revirá-la até 
encontrar seus sentidos mais profundos. O trabalho do 
filósofo é refletir sobre a realidade, qualquer que seja ela, 
descobrindo seus significados. Como isso é feito? Em 
primeiro lugar, vamos estabelecer o que é reflexão. Refletir 
é pensar, considerar cuidadosamente o que já foi pensado. 
Como um espelho que reflete a nossa imagem, a reflexão 
do filósofo deixa ver, revela, mostra, traduz os valores 
envolvidos nos acontecimentos e nas ações humanas 
(Idem, p. 15). 

 
Sobre as condições intelectuais necessárias à prática filosófica, 

já desde pequenas as crianças começam a adquirir as ferramentas 
necessárias para inserir-se de maneira mais humana na sociedade, pois 
para Vigotsky (apud OLIVEIRA, 1995) o aprendizado desperta 
                                                           
3
 Para Platão, a dialética (método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição 

de ideias que levam a outras ideias) é sinônimo de filosofia, sendo a técnica de 
questionar, responder e refutar argumentos expostos no diálogo. 
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processos de desenvolvimento que aos poucos, quando trabalhados 
constantemente, irão se tornar parte das funções psicológicas já 
consolidadas. Este aprendizado deve ser mediado pela figura do 
professor, pois, de acordo com o filósofo norte-americano Matthew 
Lipman (1990) as crianças precisam ser ensinadas a pensar e, em 
particular, a pensarem por si mesmas. Desta maneira, é imprescindível 
que exista uma preocupação em oferecer os subsídios necessários e um 
ambiente propício para que a criança possa desenvolver, exercer e 
estimular a sua curiosidade, criatividade, criticidade e autonomia. 

Ao atentarmos para a constante curiosidade e necessidade de a 
criança questionar o mundo ao seu redor, fazendo ter significado o que 
ela vê e observa, percebemos que elas por si só já carregam dentro de si 
as inquietações inerentes à condição de fazer Filosofia. O currículo da 
educação infantil cita que este deve ser um conjunto de práticas que 
busquem articular as experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, visando promover o 
desenvolvimento integral de crianças de estejam na faixa dos zero aos 
cinco anos de idade (BRASIL, 2010).  Esses significados oriundos das 
experiências à que as crianças são expostas serão obtidos quando 
realmente forem trabalhados de maneira racional, com intencionalidade 
e, conforme já citado, mediados pela figura do professor e aos poucos 
farão parte da identidade desta criança. Isso vai ao encontro do que as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil traz como a 
definição do ser criança: 

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações 
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura. (BRASIL, 2010, p. 12). 
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Atualmente não há muitas propostas de como a Filosofia deva 

ou possa ser trabalhada com crianças que estejam na educação infantil. 
Como vimos logo acima, a criança é um ser produtor e consumidor de 
cultura, que possui características peculiares à sua idade e 
desenvolvimento cognitivo. Uma forma de trabalhar com elas, seja em 
qualquer disciplina, é utilizando-se de recursos pedagógicos lúdicos, 
onde estas façam uso de atividades direcionadas à busca de um 
determinado objetivo, de maneira intencional, mas que possuam uma 
linguagem apropriada e de interesse das próprias crianças. Podemos 
pensar em jogos, brincadeiras, contação de histórias, dramatização, 
entre outros. Um dos poucos filósofos que pensaram acerca de uma 
metodologia específica foi Matthew Lipman4. Para este, uma forma de 
iniciar as crianças no mundo da Filosofia é com o uso de histórias: 
 

As histórias para as crianças são mercadorias preciosas – 
bens espirituais. Constituem a espécie de bens de que não 
despojamos ninguém ao torná-los nossos. As crianças 
adoram os personagens de ficção das histórias que leem: 
apropriam-se deles como amigos – como companheiros 
semi-imaginários. Dando às crianças histórias de que se 
apropriar e significados a compartilhar, proporcionamo-
lhes outros mundos em que viver – outros reinos em que 
habitar (LIPMAN, 2002, p. 62). 

 

                                                           
4
 Matthew Lipman (1922-2010), filósofo americano, quis propor um método que 

tivesse por foco justamente o ensino de Filosofia para crianças desde as idades escolares 
iniciais, levando-as a discutirem temas filosóficos importantes, explorando pontos 
importantes da racionalidade humana. Assim, ao desenvolver seu método de ensino de 
Filosofia para crianças, quis justamente mostrar que esta que pode ser considerada 
como a mater omniarum scientiarum (“mãe de todas as ciências”) deve estar presente 
na vida de todas as pessoas, desde a mais tenra até a mais avançada das idades. 
(RODRIGUES, SOUZA, 2013, p. 49). 
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No tocante à Filosofia e a Educação como meios para a 
obtenção de uma melhor condição humana, de acordo com Kant 
(2002) o homem é a única criatura que precisa ser educada. Partindo 
desta premissa, a definição de um campo epistemológico próprio da e 
para a educação infantil mostra-se não apenas como uma possibilidade, 
mas como necessidade, pois o pensamento filosófico pode e deve ser 
uma ferramenta importante para a mudança da realidade educacional e 
social vigente. O sistema educacional atual, quase em sua totalidade, da 
forma como está concebido e constituído, limita a espontaneidade e 
liberdade dos corpos e mentes infantis, tornando-os, como menciona 
Foucault (1999) sujeitos dóceis e úteis. Além disso, ainda há uma cisão 
e fragmentação muito grande entre as áreas do saber, não sendo 
trabalhadas de maneira interdisciplinar, o que dificulta a aprendizagem 
dos conhecimentos de maneira mais completa e abrangente pelas 
crianças. Surgem as famigeradas dúvidas e questionamentos sobre o 
porquê do ensino e/ou necessidade de se aprender determinado 
assunto ou disciplina. 

Nesta etapa da educação básica brasileira à que este artigo se 
refere, é necessário ainda levar em consideração as emoções a que os 
agentes envolvidos no processo educacional estão propensos. 
Conforme exposto no início deste artigo, vários aspectos devem ser 
levados em conta e respeitados (físico, psicológico, intelectual e social). 
Poderíamos acrescentar mais um e fazer um paralelo entre os aspectos 
psicológicos e as emoções destes mesmos agentes. Em relação a isso, o 
filósofo Theodor Adorno (apud BURNHAM, 2011) nos implica que a 
inteligência e a emoção são necessárias para a constituição na 
fundamentação dos nossos julgamentos sobre o que é certo ou errado. 
Desta maneira, para agir moralmente, é necessário que o indivíduo seja 
capaz de usar tanto a inteligência como a emoção e desta maneira a 
inteligência, de acordo com ele, é uma categoria moral. Também para 
Kant (2002) a educação moral possibilita uma maior consciência moral 
e em decorrência disso a compreensão de liberdade. Assim, como 
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desdobramentos destas constatações, podemos compreender a 
importância que a Filosofia também possui em relação à constituição 
do caráter dos sujeitos.  

Para que possamos vislumbrar um conjunto de indivíduos mais 
igualitários, justos, éticos e altruístas, é necessário, então, que a 
sociedade como um todo, especialmente nas esferas da educação, 
respeite as características únicas destes indivíduos, para que assim, de 
acordo com Adorno (1995) e Freire (1996), essa mesma sociedade se 
torne cada vez mais emancipada de um processo atualmente recursivo 
de manutenção de suas estruturas basilares no tocante à busca por 
cidadãos mais democráticos, reflexivos, críticos, éticos, criativos, 
autônomos e comprometidos com o bem-estar social, caracterizando 
assim a sua condição mais intrínseca de humanidade. 
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O mundo da arte: uma proposta hermenêutica 
para a análise da natureza da arte 

 

Eloiza Henequin 
Mestranda em Filosofia pela UFPR 

 
A questão filosófica que envolve a natureza da arte é antiga. 

Diversos teóricos apresentaram, ao longo da história da arte, teses 
visando elucidar ou, pelo menos, justificar a natureza da arte inserida 
em cada contexto específico. Entretanto, a partir da metade do século 
XX essa necessidade de conceituar a arte impôs-se, notadamente, em 
virtude das mais diversas formas de manifestações artísticas que se 
apresentaram no cenário cultural, em especial no campo das artes 
visuais. Essa revolução artística revelava a necessidade pontual de rever 
conceitos e teorias estéticas. 

Especificamente nos anos de 1950, o interesse filosófico pela 
natureza da arte indicava que a produção moderna havia evidenciado 
uma tendência que parecia ser norteadora a toda produção artística 
desde o início do século XX. Tal tendência consistir-se-ia na 
apropriação do objeto de arte como sua própria natureza, ou melhor, a 
autonomia da arte frente à outras práticas. Esse movimento artístico 
rompia com os padrões até então apresentados pela história da arte, 
provocando novos questionamentos para embasar as teorias que 
tentavam definir a problemática questão da natureza da arte. 

No campo da Estética, foram desenvolvidas várias teorias que 
podemos dividir em dois grandes grupos. O primeiro, agrupava teses 
que buscavam caracterizar a experiência da arte com base na 
fenomenologia. O outro, reunia teorias que se preocupavam com a 
definição e a hermenêutica da arte. Nesse último grupo, os estudos 
desenvolvidos foram influenciados pela filosofia analítica e, mais 
especificamente, pela filosofia da linguagem. Nessa linha, destacamos a 



 

 

177 

obra de Arthur Danto, que visava buscar uma definição essencial para a 
arte. 

Arthur Danto, influenciado por manifestações artísticas que 
despontaram nas décadas de 1950 e 1960, principalmente pela obra de 
Andy Warhol, publicou o artigo “The Artworld”, em 1964. Sua teoria 
apresentou uma nova alternativa para a tarefa de definição da arte: o 
conceito de “Mundo da Arte” como instrumento de legitimação para 
objetos indiscerníveis. Segundo Danto, a questão da natureza da arte 
para a filosofia é ampliada em sua complexidade ao tentar diferenciar 
dois elementos indiscerníveis, sendo um tomado como obra de arte e o 
outro como um objeto de uso comum. 

No supracitado texto, Danto abordou questões surgidas com as 
práticas artísticas como problemas eminentemente filosóficos. Para 
Arthur Danto, caberia à filosofia entender e, portanto, fornecer um 
embasamento teórico à questão da natureza da arte. Para tanto, o 
filósofo propõe respostas para além do âmbito da crítica e da teoria da 
arte. 

Para analisar a trajetória da obra de Arthur Danto precisamos 
considerar fatos do contexto político-sócio-cultural da época. As novas 
vanguardas artísticas associadas à mudança do polo artístico mundial - 
de Paris para Nova York - influenciaram a radicalização de uma quebra 
de paradigma que já estava em curso desde o início do século XX.  

Ainda que a filosofia da arte refletisse em suas posições o que 
se passava na arte desse momento, ou seja, a perda de referenciais 
estéticos e formais, Arthur Danto é o primeiro filósofo a examinar a 
produção artística de seu tempo como exemplar do que se passa na arte 
e, a partir deste ponto, elaborou suas considerações teóricas. 

Para Danto a questão da crise do estatuto da arte só poderia ser 
colocada, e mais ainda, colocada da maneira que havia sido posta, pela 
arte de seu tempo. Quando examina a produção de Andy Warhol só 
pode fazê-lo levando em conta tudo o que envolve o momento 
histórico, da história da arte, em que este havia produzido sua obra.  
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Segundo Danto, a “representação da representação” ligada a 
certo tipo de procedimento ou de instituição sempre foi necessária para 
identificar uma coisa como pertencente ao universo da arte. Danto 
aponta que no mundo contemporâneo há uma contradição máxima no 
campo artístico, isto porque qualquer coisa pode entrar na esfera da 
arte. Mais do que nunca, a arte contemporânea se constitui como uma 
esfera à parte, com as pessoas que a produzem, com as instituições que 
a fazem circular, seus críticos.  

Danto também aborda o problema a partir da esfera do público 
que consome arte, o apreciador e/ou o simples espectador. Para ele, o 
espectador do “Mundo da Arte” é uma pessoa informada, conhecedora 
do “ambiente” artístico e que possui um senso estético bem 
desenvolvido para reconhecer os objetos como obras de arte. Isto 
porque, para Danto faz-se necessário um prévio conhecimento 
intelectual para perceber a obra de arte e poder participar do que ele 
denomina “atmosfera”, ou seja, esse âmbito de significação em que 
ocorre as relações entre público e obra. Apenas esse espectador 
diferenciado pode vivenciar a experiência estética, desconsiderando 
julgamentos de gosto, apreciações subjetivas e avaliações qualitativas. 

A partir de 1969, o filósofo norte-americano George Dickie 
passará a utilizar o termo “Mundo da Arte”, apresentado por Danto, 
numa tentativa de aproximá-lo ao funcionamento de uma instituição 
social. No artigo Defining Art, de 1969, George Dickie apresenta 
elementos do que viriam a compor a primeira versão da “Teoria 
Institucional da Arte”. Neste artigo, parece claro que Dickie assume as 
premissas de Danto e pretende avançar com aquilo que acredita ser a 
explicitação do conteúdo de sua tese principal, por meio de uma 
definição real que escapasse às restrições previstas pelas teorias da arte 
apresentadas até aquele momento. 

A teoria de Dickie apresenta-se como uma tentativa de 
acomodar os novos fatos ao mundo da arte, servindo como proposta 
hermenêutica para a questão da natureza da arte. O que ele produziu foi 
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um tipo de definição que poderia ser chamada de “formal”. Segundo 
Dickie, se as obras de arte parecem não possuir em comum nenhuma 
propriedade específica, talvez a essência da arte não resida nas suas 
propriedades estéticas.  

Para Dickie as teorias tradicionais da arte falharam em tentar 
apontar um conceito essencial para a arte. Isto porque, assim como a 
teoria que relaciona a arte à representação tomou a imitação como 
essência da arte, e se concentrou em uma propriedade relacional da 
obra, isto é, na relação entre a arte e o seu conteúdo; a teoria da arte 
como expressão enfatizou a relação da arte com as emoções ou 
sentimentos do artista.  

Para a “Teoria Institucional da Arte” tal como as pessoas, os 
objetos podem adquirir determinados estatutos apenas porque há 
instituições capazes de os outorgar. Desta maneira, também os objetos 
adquirem o estatuto de obra de arte, porque pertencem ao âmbito da 
instituição “Mundo da Arte”.  

Dickie vislumbra no sucesso histórico dos readymades uma 
indicação fundamental para uma possível definição do conceito de arte. 
“Na grande confusão causada por aqueles objetos e seus correlatos 
havia algo, pelo menos, que a reflexão filosófica sobre a arte não devia 
excluir: o “mundo da arte”, ou seja, uma instituição que funciona a 
partir da normatização de práticas (ações) sociais que definem o lugar 
próprio da arte, e que compreende nas suas normas: artistas, 
historiadores, espaços de exibição, críticos, público em geral, assim 
como as teorias que funcionam como condicionantes para algumas 
obras.” (DICKIE, 2007, p. 106). 

Dickie chama de “ação de conferir estatuto de arte” essa ação 
tipicamente humana, e que teria ficado evidente, apesar de sempre ter 
existido, a partir do dadaísmo, movimento que propunha como arte 
objetos triviais conscientemente escolhidos. O poder da concessão do 
estatuto da arte não acontece quando um artista cria, imagina e produz 
uma obra de arte, nem quando coloca à disposição sua obra para que 
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seja apreciada, ou ainda, quando um artista visualiza propriedades 
especiais em um objeto encontrado com o intuito de exibi-lo para 
apreciação e avaliação.  

O ato de conferir ao objeto de arte a condição de candidato à 
apreciação deve ser realizado pelo artista, pelo curador, crítico, esteta, 
galerista, espectador, e assim por diante, em função do conhecimento 
teórico e de experiências adquiridas e enriquecidas pelo pertencimento 
ao próprio mundo da arte. 

Dickie aceita o pressuposto de Danto de que o entendimento 
filosófico da arte tem início quando se percebe que nenhuma 
propriedade visível distingue a realidade da arte em geral. Nesse 
sentido, ele estaria seguindo a perspectiva aberta por essa observação, 
ao propor um deslocamento da análise para as propriedades extrínsecas 
à materialidade das obras a fim de responder à pergunta sobre a 
natureza da arte. Dickie, além de valorizar a ação do artista ou do grupo 
de pessoas envolvidas no processo de criação e exposição de obras, 
busca metodologicamente evitar que casos particulares se tornem 
contra-exemplos que desabonem a validade universal da definição do 
conceito de arte.  

O Mundo da Arte é, portanto, para Dickie, uma tentativa de 
acomodar os novos movimentos artísticos como manifestações 
legítimas de arte. Se as obras de arte parecem não possuir em comum 
nenhuma propriedade específica, diz Dickie, é porque simplesmente a 
essência da arte não reside em supostas propriedades, mas se encontra 
presente no contexto que as define como tal. No sentido de entender 
esse contexto, Dickie aponta para seu caráter estrutural: a estrutura 
complexa na qual se inscrevem as obras de arte da qual fala Danto.  

De acordo com Dickie, Danto estaria se referindo, 
efetivamente, à natureza institucional da arte quando indica a 
interpretação e a necessidade do conhecimento teórico para a 
contemplação e entendimento da arte.  
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Entretanto, não obstante a proximidade interpretativa dos dois 
filósofos, há uma discrepância teórica entre suas concepções de Mundo 
da Arte. Enquanto o mundo da arte para Danto compreende a teoria e 
a história da arte, Dickie faz uma abordagem mais sociológica e prática. 
Na sua teoria, a arte é uma atividade guiada por regras e os membros do 
mundo da arte desempenham papéis pré-determinados que são, em sua 
maioria, convencionais e que devem, portanto, ser apreendidos. 

O ponto crucial de divergência entre as teses dos dois filósofos 
parece ser a própria noção de “Mundo da Arte”. Para Dickie, o termo 
serviria para intitular “uma certa instituição social” na qual os 
“especialistas” agem em nome da mesma. Para Danto, por sua vez, é 
aquele que nos permite ver alguma coisa como arte, encerra também 
um caráter institucional, mas em decorrência, por certo, da própria 
estrutura estabelecida e identificável – composta pelas obras de arte 
historicamente ordenadas e pelas teorias artísticas – que o constitui.  

Poderíamos inferir que os especialistas de Dickie agem em 
nome de “certa instituição social” (o Mundo da Arte), enquanto que os 
especialistas de Danto são informados pelas teorias artísticas e pela 
história da arte, ou, de acordo com sua revisão, pelo mundo 
historicamente ordenado das obras de arte, emancipadas por teorias 
que são elas mesmas historicamente ordenadas (DANTO, 2006, p. 38). 

De qualquer forma, a teoria que apresenta o Mundo da Arte 
nos concede um vasto campo hermenêutico para o desenvolvimento de 
análises da natureza da arte. Para tentar entender o que é Arte, 
precisamos conhece-la primeiramente em sua essência e apenas a 
Filosofia pode nos fornecer esse conhecimento profundo. Nesse 
sentido, o Mundo da Arte pode ser visto como proposta hermenêutica 
par a análise profunda da natureza da arte. Só a Filosofia pode nos 
responder O que é a Arte? 
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Linguagem e intercorporeidade em Merleau-
Ponty 

Renato dos Santos 
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No quinto capítulo da obra A prosa do mundo, denominado 

A percepção do outro e o diálogo, Merleau-Ponty toma como ponto de 
partida a mesma indagação que já vimos ser feita lá na Fenomenologia 
da percepção, sobretudo no capítulo sobre Outrem e o mundo humano, 
qual seja, a indagação pela localidade de outrem (MERLEAU-PONTY, 
2012, p. 219). Tanto na obra de 1945, como aqui, a solução inicial desse 
problema perpassa pela superação das filosofias da consciência, as quais 
têm por princípio a tese de constituição do objeto pelo sujeito. Como 
sabemos, se “ter consciência é constituir, logo não posso ter 
consciência do outro. Já que isso seria constituí-lo como constituinte, e 
como constituinte com relação ao próprio ato pelo qual o constituo” 
(MERLEAU-PONTY, 1991, p. 100). 

Desta feita, é preciso considerar, pois, que o outro nunca pode 
ser apreendido frontalmente. Na percepção de outrem “o adversário 
nunca está inteiramente localizado” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 
218). De fato, ele não está inserido em um ponto específico do espaço, 
ele não está em seu rosto, em sua voz, em seus gestos e, muito menos, 
por detrás do seu corpo, considerando que “sei perfeitamente que lá 
não há senão ‘trevas repletas de órgãos’” (MERLEAU-PONTY, 2012, 
p. 219). O outro está sempre para além daquilo que se vê ou ouve, está 
sempre à margem, mas nunca “nesse lugar que meu olhar esmaga e esvazia 
de todo “interior”” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 219). 

Sendo assim, se quisermos compreender a relação com outrem, 
é necessário abdicar de abordá-lo “de frente ou por seu lado escapado” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 219), dado que “um pouco de atenção 
é suficiente para reduzi-lo” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 219). Da 
mesma forma, é preciso renunciar a tese de conceber outrem por 
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analogia, ou como uma imagem do eu, pois, afinal, “como pode haver pra 
mim uma imagem de mim?” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 220, grifo do 
autor). Do ponto de vista teórico, portanto, nos deparamos com a 
“aporia” de se apreender outrem. Entretanto, é interessante perceber 
que, segundo Merleau-Ponty (1991, p. 100), se há essa contradição 
teórica, é porque o eu ainda percebe outrem, pois, caso contrário, nem 
mesmo haveria possibilidade de se deparar com esse problema teórico. 
A comunicação com o outro somente apresenta problema “e só se 
torna duvidosa se esqueço o campo de percepção para me reduzir ao 
que a reflexão fará de mim” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 194). 

O fato é que outrem existe, e ele é atestado pela própria 
contradição teórica.  Assim, de alguma forma, “a dificuldade 
mencionada foi, de fato, superada” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 100, 
grifo do autor). Ou seja, se há contradição radical que implica na 
impossibilidade de concepção teórica de outrem, é porque aquele que, 
em mim, percebe o outro é “capaz de viver essa contradição como a 
própria definição da presença do outro” (MERLEAU-PONTY, 1991, 
p. 100). É através da noção de “fenômeno de emparelhamento” que 
será possível pensar uma relação viva que assume a contradição da 
presença do outro, de modo que, como lembra Moutinho (2006, p. 332, 
grifo do autor), “o aprofundamento dessa experiência fará surgir 
novamente àquela inversão, em que os papéis de sujeito e do que é 
visto por ele são trocados, é o momento em que, efetivamente, outrem 
aparece como ego”. Essa inversão é descrita por Merleau-Ponty da 
seguinte maneira: “Ocorre que, em certos espetáculos – os outros 
corpos humanos e, por extensão, animais –, meu olhar esbarra, é 
seduzido. Sou investido por eles enquanto julgava investi-los, e vejo 
desenhar-se no espaço uma figura que desperta e convoca as 
possibilidades do meu próprio corpo como se se tratasse de gestos ou 
comportamentos meus” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 100-101). 

Segundo Moutinho (2006, p. 332, grifos do autor), “é aqui 
então que, no lugar de um cogito tácito, vemos surgir a espontaneidade, 
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que, como a fala, produz a inversão, levando-me àquilo que minhas 
premissas não incluíram”.  A posição de protagonista que o eu se 
coloca é derrubada por um outro que surge inesperadamente, “um 
rebento brota [...], o espetáculo acaba por atribuir-se um espectador que 
não sou eu e que é copiado de mim” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 
220-221). Dessa maneira, há uma espontaneidade que me descentra, de 
modo que “os olhares que eu lançava pelo mundo como o cego tateia 
os objetos com seu bastão, alguém os pegou pela outra ponta e os 
retorna contra mim para, por sua vez, tocar-me” (MERLEAU-
PONTY, 2012, p. 220). É por esse motivo que Merleau-Ponty 
considera que o real problema da relação com outrem não é o 
enfrentamento face a face entre dois sujeitos, visto que, como vimos, 
“o que está diante de nós é objeto. É preciso compreender claramente 
que o problema não é esse [...]”, mas sim o de entender “como me 
desdobro, como me descentro” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 221). 

Para Merleau-Ponty (2012, p. 221), a solução ao problema de 
outrem deve partir da experiência que faz do outro uma réplica do eu, 
ou, dito de outro modo, dessa “estranha filiação que faz do outro, para 
sempre, meu segundo, mesmo quando prefiro a mim e sacrifico-me a 
ele” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 221). Afinal de contas, “eu e o 
outro somos como dois círculos quase concêntricos, e que se distingue 
apenas por uma leve e misteriosa diferença. Esse parentesco é talvez o 
que nos permitirá compreender a relação com o outro” (MERLEAU-
PONTY, 2012, p. 220, grifo do autor). Na obra de 1945, Merleau-
Ponty considerou a experiência do mundo por um sujeito não como 
espetáculo privado, mas um mundo “em si”, no qual tudo o que possa 
valer para mim, deverá valer também para o outro. Isso significa dizer 
que “tudo o que é verdadeiro é meu, mas também tudo o que é meu é 
verdadeiro e reivindica como sua testemunha [...] um outro X” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 222). Ademais, considerando que o 
outro me descentra, que somos apreensíveis um pelo outro, não há 
mais como pensar que eu seja único a ter minha propriedade crucial de 
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sentir-me, tudo isso, de fato, tende “a difundir-se” (MERLEAU-
PONTY, 2012, p. 221). 

Para Merleau-Ponty, há “uma universalidade do sentir – e é 
sobre ela que repousa nossa identificação” (MERLEAU-PONTY, 
2012, p. 224). Minha relação corpórea com o mundo já não é mais 
particular, mas generalizada, de tal modo que o mundo arrasta minha 
corporeidade. E como o outro também é um eu generalizado, ele ocupa 
seu lugar, não no espaço objetivo que é desprovido de “espírito”, “mas 
nessa ‘localidade’ antropológica, meio obscuro no qual a percepção 
irrefletida se move à vontade, mas sempre a margem da reflexão, 
impossível de constituir, sempre já constituído [...]” (MERLEAU-
PONTY, 2012, p. 226), de modo que “encontramos o outro assim 
como encontramos nosso corpo” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 226). 

Assim, vemos despontar, aqui, “uma relação carnal com o 
mundo e com o outro” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 226), a qual, 
como comenta Moutinho (2006, p. 334), é a contrapartida “do 
emparelhamento eu/outrem, pois, afinal, se não há mais um fundo 
privado, um Eu que escapa a outrem, então nosso sentir, muito embora 
individualizado, pode ser dito genérico”. Ou seja, se, em 1945, Merleau-
Ponty postulou a generalidade dos corpos anônimos e, ao mesmo 
tempo, um cogito tácito que implicava na generalização das 
subjetividades, agora, ao lado da noção de emparelhamento eu-outro, o 
filósofo elabora a noção de intercorporeidade. Trata-se de radicalizar a 
dimensão sensível, de pensar um sujeito encarnado, que está ancorado 
num mundo que comporta um campo onde outros gestos, outros eus, 
transitam. Mas esse campo foi preparado para o outro desde o instante 
em que comecei a mover-me no mundo com meu corpo, essa relação 
foi generalizada, de tal maneira que “uma ínfima relação se estabeleceu 
entre mim e o ser que reserva os direitos de uma outra percepção do 
mesmo ser” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 223). 

Daí porque com um simples gesto semelhante ao meu, é 
suficiente para eu reconhecer em meu campo a presença de outrem, 
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dado que “nem o corpo do outro nem o gestos que ele visa jamais 
foram objetos puros para mim, eles são interiores a meu campo e ao 
meu mundo” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 225). Em outras palavras, 
o corpo e os gestos do outro fazem parte da minha própria estrutura 
ontológica, visto que minha generalidade corpórea me impossibilita de 
existir apartado desse drama carnal. Nesse sentido, conforme Merleau-
Ponty (2012, p. 225), “um campo não exclui outro campo da mesma 
forma que um ato de consciência absoluta – exclui um outro”. Mas, ao 
contrário, esse campo ontológico não só comporta outrem, como 
também tende a “multiplicar-se, porque é a abertura pela qual, como 
corpo, sou ‘exposto’ ao mundo [...], e porque, sendo generalidade ele 
próprio, praticamente só se percebe como um dos seus semelhantes” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 225). 

Por conseguinte, impõe-se a tarefa de analisarmos em que 
medida a fala aprofunda esse engajamento entre o eu e o outro, ou 
ainda, de como a fala prolonga e transforma “a relação muda com o 
outro” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 227). Desde já, cabe esclarecer 
que o problema a ser encarado na dimensão da linguagem é o mesmo 
que enfrentamos no horizonte carnal, a saber: como é possível que as 
palavras signifiquem outra coisa senão aquilo que encontramos em 
nosso próprio pensamento, ou, como podemos encontrar nesses 
espetáculos coisas diferentes das quais colocamos? De acordo com 
Merleau-Ponty, a solução, tanto aqui como ali, é a mesma. Ou seja, no 
que se refere nossa relação silenciosa com outrem, trata-se de 
compreender que nossa encarnação no mundo impede nossa existência 
de ser um ato absoluto e único, mas certa corporeidade transferível que 
torna possível “uma ‘situação comum’ e, finalmente, a percepção de um 
outro nós mesmos, se não no absoluto de sua existência efetiva, pelo 
menos no desenho geral que dele nos é acessível” (MERLEAU-
PONTY, 2012, p. 227). Do mesmo modo, no que tange à fala “a 
solução consistirá em reconhecer que, na experiência do diálogo, a fala 
do outro vem tocar em nós nossas significações, e nossa fala vai, como 
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atestam as respostas, tocar nele suas significações” (MERLEAU-
PONTY, 2012, p. 227-228). 

Assim como o emparelhamento do eu e do outro, na dimensão 
silenciosa, implica na generalização do sentir e, com isso, dissolve 
qualquer fundo privado, assim também ocorre com a fala, na medida 
em que sua generalização me coloca em presença com o Alter Ego.  Se a 
fala de outrem pode invadir minhas significações, juntar-se “a mim no 
que tenho de mais individual” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 228), é 
pelo fato de que, agora, a fala é aberta ao outro, “participável por X” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 228). Conforme vimos na primeira 
seção desse capítulo – A expressividade na fala –, mais exatamente sobre a 
experiência da leitura literária, na qual a relação com um livro se dá, 
primeiramente, por aquilo que temos de comum, tal como a língua e as 
palavras, ocorre o mesmo com a percepção de outrem, já que, em 
primeiro momento, avisto gestos e comportamentos que remetem aos 
da “espécie humana”. Porém, se o livro, de fato, me ensina alguma 
coisa, e se outrem for realmente um outro, “é preciso que num certo 
momento eu fique surpreso, desorientado, e que nos encontremos, não 
mais no que temos de semelhante, mas no que temos de diferente” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 232), de tal maneira que nossas 
diferenças não sejam apenas qualidades vazias, mas que configurem um 
sentido. 

Na relação com o outro isso se evidencia quando ele deixa de 
emitir comportamentos iguais aos meus e passa a empregar em relação 
às coisas que me cercam um estilo que “a princípio me é misterioso, 
mas que pelo menos me aparece de saída como estilo, porque responde 
a certas possibilidades que envolviam as coisas de meu mundo” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 232). Para Merleau-Ponty, a percepção 
de um autêntico Alter Ego pressupõe que seu discurso, “no momento 
em que o compreendemos e sobretudo no momento em que se protege 
de nós e ameaça tornar-se não sentido, tenha o poder de nos refazer a 
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sua imagem e de nos abrir a um outro sentido” (MERLEAU-PONTY, 
2012, p. 233, grifo do autor)  

É importante frisar que esse poder da fala somente é possível 
devido ao fato de que “eu sou também fala, isto é, capaz de deixar-me 
conduzir pelo movimento do discurso a uma nova situação de 
conhecimento” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 234). Se o que 
realizasse esse poder fosse a consciência que determinasse o sentido da 
fala, ela nada encontraria senão o que ali colocou. De sorte que, como 
somos sujeitos falantes, “não há mais a alternância que faz da relação 
das consciências uma rivalidade” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 234), 
e, efetivamente, isso implica que eu não seja apenas ativo quando falo, 
mas minha fala está precedida no ouvinte, e nem passivo quando 
escuto, “mas falo de acordo com... o que o outro diz” (MERLEAU-
PONTY, 2012, p. 234). 

É na fala, em seu estado nascente, que encontramos a efetiva 
presença de outrem, de maneira que a situação comum com ele “não é 
apenas comunidade de ser mas de fazer” (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 
229, grifos do autor). Ou seja, com a encarnação do discurso, não há 
mais obstáculo entre o mesmo e o outro, uma vez que “o que ouço 
vem inserir-se nos intervalos do que digo, minha fala coincide 
lateralmente com a de um outro, ouço-me nele e ele fala em mim” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 231). Segundo Merleau-Ponty, é na fala 
que se “realiza a impossível concordância das duas totalidades rivais, 
não que ela nos faça entrar em nós mesmos e reencontrar algum 
espírito único do qual participaríamos, mas porque ela nos concerne, 
nos atinge de viés, nos seduz, nos arrebata, nos transforma no outro” 
(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 236-237). 

 Eu e o outro somos descentrados, eu por ele e ele por mim, 
não apenas na dimensão silenciosa, mas também pela fala, a qual nos 
mostra que através do descentramento “cada qual pode ser, conforme o 
momento, Eu ou Tu ou Ele, ou (o que é ainda outra coisa) elemento de 
um Nós, Vós ou Eles e isso para seus próprios olhos” (MERLEAU-
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PONTY, 1996, p. 215). Na dimensão da linguagem, portanto, “não 
constituímos unicamente um Eu, mas obsedamos todas as pessoas 
gramaticais, estamos como que em sua fronteira, em sua encruzilhada, 
em seu tufo” (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 215).  Assim, “quando 
falo ou quando compreendo, experimento a presença de outrem em 
mim ou de mim no outro [...]” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 103), na 
medida em que “o que digo tem sentido, sou para mim mesmo, quando 
falo, um outro ‘outro’, e, na medida em que compreendo, já não sei 
quem fala e quem ouve” (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 103).  
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A constituição do pensamento renascentista sob 
uma ótica interdisciplinar 

 
Eduardo Leite Lisboa 

Giuvane de Souza Kluppel 
 

Diferente do que comumente se pensa em relação ao 
renascimento europeu  que iniciou por volta do século XIV e.c, sua 
constituição – a formação de seus modos de pensar, de agir e de ser –  
deve-se muito ao período que imediatamente o antecedeu. Estamos 
falando da obscurecida "Idade Média". É com o objetivo de clarifica-lá 
– esforço que há muito a historiografia se vê empenhada – que faremos 
aqui o estudo dos legados que o medievo deixou para a formação da 
filosofia, da ciência e da arte renascentista – não desconsiderando, 
então, que, a Antiguidade influi diretamente na mesma ciência, na 
mesma arte e na mesma filosofia renascentista. 

Traçando brevemente o histórico de preconceito para com o 
medievo, Hilário Franco Júnior (2001, p. 11-18) coloca que: na visão 
dos Humanistas, a Idade Média era vista como um tempo de 
inferioridade da produção humana perante os feitos divinos; 
Protestantes criticavam o monopólio católico; os Absolutistas havia 
lamento por ser um tempo de reis fracos; os Iluministas escrachavam 
do pensamento ser dominado pela Igreja; entretanto, pelos 
Romancistas, era tida como a origem das nações, um tempo de fé e 
segurança, onde a cientificidade não causou problemas, tinha-se 
tranquilidade e merecia ser revivida. Ou seja, em nenhum momento até 
o fim do século XIX buscou-se tal período por ele mesmo (passado), 
somente era reduzido pelas problemáticas do “hoje”, daquilo que tal 
período elencava como prioritário interrogar (presente). Percebe-se que 
essas concepções formuladas pela elite material, espiritual e intelectual 
durante quatro séculos ainda estão presentes nos livros didáticos, sendo 
isso um extenso debate entre a historiografia contemporânea. 
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Para entendermos a constituição do pensamento dos séculos 
XV, XVI e XVII é  importante quebrarmos com os olhares 
depreciativos lançados ao milênio anterior assim como o é ter em 
mente o resgate da cultura latina feita no Renascimento Carolíngio do 
século IX, onde reformou-se a Educação com base nos estudos 
clássicos e restaurou-se as antigas escolas para um maior 
desenvolvimento do reino franco. Avançando um pouco no tempo, é 
possível ver um crescimento econômico, demográfico e urbano, 
característico da Idade Média Central (que vai de fins do século X até 
meados do XIV em uma perspectiva tradicional). Neste contexto,  

 
(…) eram necessários sacerdotes em maior número e mais 
bem preparados para guiar fiéis mais numerosos e com 
novos problemas; juristas para uma maior quantidade de 
tribunais e às voltas com questões novas e mais difíceis; 
burocratas para os reis e grandes senhores feudais, cujos 
rendimentos, despesas e interesses se ampliavam; 
mercadores para atender à crescente procura de bens e 
que precisavam elaborar contratos, escrever cartas, 
controlar lucros e estoques (FRANCO JÚNIOR,  2001, p. 
117). 
 

Estava aí, as bases das universidades, oriundas das já 
mencionadas escolas urbanas. 

Em muito inspiradas no modelo da renascença carolíngia, o 
ensino nas universidades dava-se pelo seguinte procedimento: dos 14 
aos 20 anos explorava-se as – Antigas – Sete Artes Liberais (aritmética, 
geometria, astronomia, música, gramática, retórica e dialética) e após 
isso os estudantes optavam por uma das três grandes áreas de 
formação, sendo elas o Direito (Canônico ou Romano), Medicina ou 
Teologia. Neste ambiente acadêmico, o método de ensino era a 
Escolástica, onde buscava-se o exato sentido da palavra nos textos, pois 
de lá adivinha o conhecimento, logo em seguida o uso da dialética se 



 

 

193 

fazia presente e, para se atingir à Razão, valiam-se das autoridades do 
momento, ou seja, a Bíblia e os grandes pensadores alicerces da 
Cristandade (sobretudo Platão, Agostinho, Aristóteles e Aquino). 

Porém, é inegável a presença da Santa Igreja nas universidades. 
Tanto é que para os cinco anos de curso em Direito e Medicina, 
Teologia requisitava quinze. Acerca disso, interessante ver que os 
Humanistas do século XV e XVI que tanto criticavam este período da 
História, nasceram nele. Eram um grupo de estudantes medievais que 
esforçaram-se para modificar e renovar a visão dogmática do ensino, 
(re)interpretar os Evangelhos sob a luz e valores Antigos dos studia 
humanitatis, “valores esses que exaltavam o Indivíduo, os feitos 
históricos, a vontade e a capacidade de ação do homem, sua liberdade 
de atuação e de participação na vida das cidades” (SEVCENKO, 1988, 
p. 14): claramente as raízes do Antropocentrismo que viria ganhar 
notoriedade nos séculos seguintes.  

Como é possível observar, a presença da Antiguidade tão 
aclamada pelos renascentistas em muito estavam inseridas no auge da 
cultura medieval que tanto negavam. E isso decorre da herança 
científica clássica que permaneceu nas culturas bizantina e muçulmana, 
e que graças ao contato propiciado pelas rotas comerciais, a partir do 
século XII:  

 
(…) foram feitas inúmeras traduções do grego e do árabe 
para o latim, um pouco em Veneza (por seus contatos 
com Bizâncio), um pouco na Sicília (anteriormente 
ocupada por bizantinos e islamitas) e, sobretudo, na 
Espanha. Dessa forma, até fins daquele século a 
Cristandade ocidental passou a dispor de quase toda a 
obra de Aristóteles (o restante seria fornecido pelo século 
XIII), muito de Euclides, Arquimedes, Ptolomeu, 
Hipócrates e Galeno. Sem contar a importante 
contribuição islâmica dos livros de Al-Khwarizmi 
(matemática), Rhazes (química e medicina), Alhazen 
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(ótica), Avicena (medicina), Apetragius (astronomia) e 
Averróis (filosofia) (FRANCO JÚNIOR,  2001, p. 118). 
 

Acreditamos que um exemplo pertinente desta articulação 
entre Oriente e Ocidente, mundo muçulmano e Europa cristã, bem 
como da herança clássica nos tempos medievais que constituiu o 
Renascimento, seja o caso de Averróis e Pico Della Mirandola. O 
primeiro foi um árabe do século XII que contribuiu enormemente para 
a Cristandade graças a sua interpretação de Aristóteles com nuances do 
platonismo. Sua filosofia ficou conhecida como “averroísmo” e 
influenciou o nosso segundo personagem, que também era conhecido 
como um articulador de Platão e Aristóteles. 

Bruno Amaro Lacerda (2010, p. 22) afirma que o que coloca 
Pico Della Mirandola (1463 - 1494) como um elo entre a filosofia 
Medieval e Moderna, tornando-o um dos primeiros renascentistas, é sua 
visão de dignidade humana. Esta dignidade consiste em: sendo o 
homem semelhante a Deus, é um ser livre e capaz de atos de criação, de 
transformação de si mesmo e do mundo onde vive (magia); ou seja, a 
capacidade criadora e inovadora, que pela razão encontra a harmonia 
do universo e a coloca para seu serviço, faz o homem uma imagem do 
Divino, um microcosmos. Em sua obra "Discursos sobre a dignidade 
do homem", considerado até então como "inovador", Giovanni Pico 
parte das reflexões de Tomás de Aquino e de árabes do século VIII, 
para além de Averróis, exemplificando este transito e produção 
intelectual no medievo (VALVERDE, 2009, p. 471-72). Segundo Maria 
de Lurdes Sirgado (2001, p. 30, apud LACERDA, 2010, p. 22): 
 

Tal concepção e magia seria a antecessora da ciência 
experimental moderna e da ciência tecnológica 
contemporânea. Daí algumas referências a Pico 
antecipando intuitivamente a concepção de um homem 
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tecnológico, enquanto defensor de uma ciência de 
domínio da natureza.  

 
Já o averroísmo político, com Marsilio de Pádua (1275-80 - 

1342-43), defendia a existência de Estados Nacionais autônomos, 
donos de todos os direitos na vida social e tendo mesmo uma missão 
espiritual a cumprir. Antecipava-se, assim, Lutero, Maquiavel e Hobbes. 
Com esses breves exemplos, é possível enxergar a interlocução 
territorial e temporal (entre período Medieval e Moderno) na formação 
do pensamento renascentista; afinal, em uma perpectiva materialista 
histórica, o homem e, logicamente, as estruturas que por ele são criadas 
e transformadas, são frutos de seu meio. 

Muito se fala das grandes apropriações que renascentistas 
tomaram da Antiguidade Clássica. De fato o próprio nome, 
erroneamente dado a  este périodo, "renascimento", dever-se-ia à 
recuperação, ou ao reflorescimento1, dos valores e cultura "clássicas". 
Não temos como objetivo aqui desconsiderar o peso que estes tem para 
a formação do pensamento renascentista, mas, gostaríamos de ressaltar, 
como disse Ranke (BENTIVOGLIO, 2010, p. 148), que "eventos 
simultâneos tocam e afetam uns aos outros; os que precedem 
determinam os que se seguem; há uma conexão interna de causa e 
efeito". 

O próprio renascimento não foi uno. Toynbee, em seu Um 
estudo da história trata o renascimento como "uma ocorrência particular 
de um fenômeno recorrente" (GOODY, 2011, p. 12). Um "fenômeno 
recorrente" não tão só no medievo europeu dos séculos XII ou da 
época de Carlos Magno, por exemplo, como no reavivar do Helenismo 
fora da Europa ocidental: em Bizâncio, no mundo islâmico e no 
Oriente. Acerca disto, o autor contextualiza renascimentos de suas 
respectivas tradições – sejam elas filosóficas, artisticas, linguisticas, 

                                                           

1 Como coloca Jack Godoy em sua obra "Renascimento: um ou muitos?". 
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dentre outras –  ocorridos no Japão e na China (BURKE, 2008, p. 15). 
Este é um motivo que leva os especialistas, quando não a utilizar outros 
termos, conceituar "os vários renascimentos". 

Não devemos esquecer que aquele renascimento comumente 
estudado por nós nas escolas possuí um tempo e um espaço 
delimitados. Quanto à temporalidade mais empregada: dos finais do 
século XIV até o século XVII. Quanto a sua localização espacial, a 
Europa Ocidental. Para que possamos estudar as nuances e relações 
que permearam a filosofia e a ciência deste momento mostra-se de 
grande importância desvencilhar-se deste limite eurocêntrico no qual 
está compreendido este Renascimento, e expandir os horizontes para as 
fronteiras com as quais este "mundo" conviveu e dialogou. 

Se de um lado a Idade Média foi fundamental para a existência 
de grande parte das instituições do período renascentista, de outro, um 
de seus principais legados, a Igreja Católica, tentou a todo custo frear o 
desenvolvimento e a aplicação das artes e das ciências. Foi no contato 
com outras civilizações que o florescimento pôde de fato ocorrer. Este 
contato se deu majoritariamente em favor do comércio, pois mais que 
uma troca de mercadorias ele proporcionava também  uma troca de 
conhecimentos, de "cultura". Por conseguinte, outras civilizações, como 
a indiana e a chinesa "deram sua própria contribuição a um avanço 
ciêntifico, tecnológico, econômico e, com isso, contribuíram nesse 
processo para o Renascimento europeu" (GOODY, 2011, p.46). 
Quanto a isso, abordando um aspecto mais geral, Marx afirma que "são 
os homens que, desenvolvendo sua produção material e suas relações 
materiais, transformam, com a realidade que lhes é própria, seu 
pensamento e também os produtos de seu pensamento" (2001, p. 19-
20). 

Porém, mesmo sendo o comércio um elemento estruturante 
para o evento do Renascimento europeu iniciado por volta do século 
XIV ele não era o único. Como afirma Goody, "a mudança na europa 
também implicou conter a religião" (2001, p. 24). As religiões 
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monoteístas, como o cristianismo e o islamismo desenvolveram uma 
iconofobia. Mesmo a arte sacra foi rejeitada de inicio pela Cristandade. 
No caso das ciências, é pelo desacordo entre a vontade e o discurso 
divino e as máximas ciêntificas que as religiões aplicam – ou tentam 
aplicar – seu controle. Entretanto, novamente o comércio, sua 
proporcionalização do contato entre diversas culturas e religiões, 
"produziu certa secularização, o que foi benéfico tanto para o avanço 
da ciência quanto para a libertação das artes” (GOODY, 2001, p. 39). 
No Oriente Islão – a região que mais se relacionou diretamente com o 
Ocidente renascentista – duas questões são atenuantes para 
entendermos seu grau de influência para com o desenvolvimento 
renascentista. A primeira é que esta região, assim como o leste do 
mediterrâneo e o  Oriente em geral, nunca passou por um grade 
"declínio" do processo e da produção de conhecimento tal qual 
perspassou-se no Ocidente. Depois, os arabes "envolveram uma 
negligência limitada da religião e, por conseguinte, certo grau de 
liberdade de pensamento” (GOODY, 2001, p. 44). Estes dois fatores 
evidentemente contribuiram para seu comportamento islãmico quanto 
às suas cidades, Goody mostra-nos que em toda cidade ocupada os 
árabes construiam uma mesquita, um hospital, uma escola e uma 
biblioteca. Neste sentido vemos um contraste: de um lado as pequenas 
bibliotecas existentes na Europa cristã, e de outro as gigantescas do 
mundo islamico, que ajudaram na conservação e na propagação dos 
saberes. Como apontado,  "o maior débito com o Islã e o Oriente está 
nas ciências duras, e não na religião ou nas artes" (GOODY, 2001, p. 
45). Assim como a India ou a China, quanto ao Islã, “Suas próprias 
realizações também alimentaram o Renascimento italiano” (GOODY, 
2001, p. 26). 

Sendo assim, quando regressamos ao cerne do conhecimento e 
do pensamento renascentista, aqui trabalhado, extraimos que grande 
parte dele surgiu e modificou-se, de fato, como demonstrado 
anteriormente, no contato, e nas trocas intelectuais deles resultantes, 
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entre as diversas civilizações do Oriente e do Ocidente, revertendo-se 
em um pensamento ciêntifico híbrido, inovador e conectado com suas 
raízes medievais, por mais que a negassem. À vista disto está o fato de 
que enquanto algumas religiões e civilizações repreendiam ao máximo a 
ciência outras agiam com certa flexibilidade, "guardando", assim, 
conhecimentos que futuramente poderiam ser resgatados e 
compartinhados, nítido quanto à arte e à filosofia. Em outro âmbito 
está a troca de técnicas, como o papel e a prensa, que foram 
incorporados pelo Ocidente a partir de descobertas orientais. 
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Foucault sobre Kant: considerações acerca da 
aufklärung no curso de 1983, “o governo de si e 
dos outros” 
 

Rafaela Cardoso da Silva 
 

No primeiro momento deste trabalho ateremo-nos ao 
estabelecimento da relação entre a obra de Foucault e o pensamento 
kantiano, ou ainda: a influência do pensamento kantiano para o 
desenvolvimento da filosofia do autor de “O governo de si e dos 
outros” e, num segundo momento, nos aprofundaremos nas 
considerações foucaultianas acerca do texto de Kant. 

O estabelecimento da relação Foucault – Kant que nos parece 
mais adequado é o realizado por Denis Huisman no seu “Dicionário 
dos filósofos” onde o próprio Foucault, sob o pseudônimo Maurice 
Florence (MF) enquadra seu pensamento, o projeto de História Crítica 
do Pensamento na tradição critica de Kant, que tem por finalidade uma 
análise das condições ou possibilidades em que são formadas e/ou 
modificadas as relações entre sujeito e objeto, ao passo que são nessas 
relações que se constituem um saber possível, ou seja, é a forma de 
determinação da subjetividade dos sujeitos em relação aos objetos. 

Ainda acerca da relação entre os filósofos, é essencial pontuar 
que o curso de 1983, “O governo de si e dos outros”, no qual iremos 
nos deter, não se trata do único trabalho no qual Kant aparece em 
escritos de Foucault – sem dúvida, Kant já encontra-se presente desde 
sua tese secundária de doutorado na Universidade de Sorbonne. Sob 
orientação de Georges Carguillhem, Foucault apresenta duas teses de 
doutorado, sendo a primeira e também sua tese principal a “História da 
loucura na Idade Clássica”, publicada no mesmo ano de apresentação, 
1961. Já a segunda tese, consiste na tradução francesa da “Antropologia 
do ponto de vista pragmático” (1797) de Kant acompanhada de notas e 
precedida por um texto introdutório. A publicação da tese 
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complementar acontece em 1964, considerando que foi desmembrada 
obtendo na publicação apenas a tradução e as notas. Essa publicação 
tardia representa uma preparação para a construção da filosofia 
foucaultiana posterior, já que: 
 

Para a tese complementar, o júri – Jean Hyppolite e 
Maurice de Gandillac – havia estimulado Foucault a 
dissociar a edição de sua tradução e a edição do 
comentário, no qual reconheciam o esboço de um ensaio 
autônomo e ser prosseguido. O que Foucault fez então, 
com o brilho que conhecemos, foi As Palavras e as Coisas. 
(GROS, F. 2011, p. 7)  

 
Foucault sobre Kant: O governo de si e dos outros – Aula de 5 de Janeiro de 
1983 
 

A primeira consideração de Foucault acerca do texto de Kant é 
sobre a aplicação do texto na noção de publikum – público como relação 
concreta, institucional ou instituída entre o escritor (savant, gelehrter) e o 
leitor como conceitos centrais. É na função desta relação, nas 
condições em que ela pode ou deve ser instituída e desenvolvida que 
constitui o eixo essencial da análise da Aufklärung, ou seja, o leitor 
representa aquele que chegará ao esclarecimento e o escritor o já 
esclarecido.  

O filósofo francês ainda faz pontuações superficiais por assim 
dizer, acerca da Aufklärung cristã e da judaica e denota um mote neste 
texto kantiano de talvez mais expressividade: um questionamento 
acerca da atualidade1, o desejo de saber o que acontece com o presente, 
a colocação através do texto de questões para a própria história, em 
relação à questão de origem, do ponto de consumação da finalidade 

                                                           
1
 “L’actualité pour Foucault, (...) est le présent marquee par la <<répétition>> d’un 

événement antérieur et elle em définit donc la porteé ontologique (...)” (2001, p. 21, em 
nota de rodapé).  
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interna que organiza os processos históricos e ainda o significado de 
discurso para a modernidade, tendo a filosofia como uma superfície de 
emergência de uma atualidade e uma interrogação pela constituição 
coletiva ou social do filósofo em que precisa se situar. Como uma 
espécie de solução, dispõe a necessidade de se estabelecer uma relação 
vertical do discurso (no caso de Kant) com sua própria atualidade, para 
que se possa fazer dela seu lugar próprio, dizer o sentido dela e designar 
e especificar seu modo de ação, ou seja, é necessário fomentar uma 
harmonia entre o discurso filosófico e a atualidade. Com esta 
pontuação, Foucault dá margem para aprofundar-se na análise do texto 
kantiano “O que é a revolução?” (1798) presente no quinto parágrafo 
da obra “O conflito das faculdades”. 

Primeiramente, Foucault aponta que, na visão de Kant, para 
concretizar o progresso, é necessário realizar um processo que consiste 
em: 1. Identificar a possibilidade / probabilidade de um progresso e a 
causa de um progresso possível. 2. Apontar a realidade de um 
progresso (efeito). 3. Isolar um acontecimento no interior da história 
que ligou uma causa e como consequência apresenta um efeito. 4. 
Localizar um valor de sinal que prove a existência de uma causa. Este 
sinal pode ser rememorativo, demonstrativo ou prognóstico. 5. 
Questionar se existe em nosso redor um acontecimento que seria 
rememorativo, demonstrativo e prognóstico de um progresso 
permanente que arrasta o homem em sua totalidade. Aplicando este 
progresso ao texto de Kant, Foucault responde que a revolução é o 
sinal deste acontecimento. A revolução precisa ser entendida não como 
um acontecimento que faz o que era pequeno se tornar grande e o que 
era grande se tornar pequeno, como algo ruidoso. Foucault afirma, que 
para Kant não é a revolução como evento que denota sentido, as 
façanhas revolucionárias que o fazem um acontecimento e sim a 
maneira como ela é recebida por aqueles que estão fora dela, que estão 
vendo-a, mas não participando. A revolução é o que arremata e 
continua o processo da Aufklärung, já que nela se faz o uso da razão 
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como problema histórico e a revolução é uma ruptura e também 
subversão da história, a evolução humana. 

Foucault conclui a primeira hora da aula dizendo que estas duas 
questões levantadas por Kant, “o que é o esclarecimento” e “o que é a 
revolução”, além de serem intrínsecas, são formas que o filósofo 
alemão encontrou de questionar sua própria atualidade e que não 
deixou de ser influência para a fundação das tradições críticas do 
pensamento filosófico permeadas pelas três críticas (Crítica da razão pura, 
Crítica da razão prática e a Crítica do juízo), sendo a Analítica da Verdade e 
a Ontologia da Atualidade ou Presente.  

Na segunda hora desta aula de 5 de Janeiro, Foucault se atém a 
analisar mais profundamente o texto kantiano “Was ist Aufklärung” – 
“O que é o esclarecimento” e pontuar questões relacionadas ao estado 
de menoridade e a saída dele descritas no texto do filósofo alemão.  

Kant em seu texto questiona: o que é o esclarecimento? E ele 
mesmo responde: “é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele 
próprio é culpado.” (2008. p. 63) Foucault então identifica que Kant 
especifica dois momentos de suas definições: o primeiro, é a 
menoridade que é a “incapacidade de fazer uso de seu entendimento 
sem a direção de outro individuo.” (Kant, 2008, p. 63) que não se 
assemelha a uma impotência natural e sim à falta de coragem e decisão 
do homem para se servir do próprio entendimento sem influência do 
outro (sapere aude!). Sobre a definição apresentada pelo filósofo alemão, 
para Foucault foi possível identificar diversas palavras ou sinônimos. 
Dentre elas, está Ausgang – saída, já que Kant designa o esclarecimento 
como um processo ou movimento de desprendimento do homem de 
algo. O segundo momento, é uma questão relacionada ao saber e da 
identidade do homem. Quem será este homem que sai do estado de 
menoridade? O que é este homem, este agente de saída? Dentre outros 
questionamentos que surgem em consequência destes primeiros.  

O estado de menoridade ou Gängelwagen (termo utilizado por 
Kant que designa algo como um trapézio com rodas utilizado para 
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controlar as crianças no século XVIII) do homem implica em suas 
atividades político-jurídicas, melhor dizendo, nas suas não atividades, já 
que se encontram privados do poder e consequentemente do exercício 
legítimo de seus direitos, não mediante a tomada deste poder por 
outrem ou confiar-lhe a alguém, mas por conta da covardia e preguiça 
em que o homem se encontra envolto, então não é necessário se 
preocupar. Kant exemplifica com um livro (Verstand), um diretor de 
consciência (Seelsorger) e um médico (Gewissen) que serão os substitutos 
do entendimento, conhecimento moral e de decisão do homem 
respectivamente.  

É na menoridade para Foucault, que é possível identificar o 
governo de si e dos outros, já que um indivíduo está governando, 
dirigindo (Leitung) o outro, havendo, como Kant visa, um déficit na 
relação de autonomia do homem consigo mesmo. Foucault ainda 
adentra por outras “camadas” do texto e identifica outro 
questionamento: será que existem indivíduos capazes por meio de sua 
autoridade e ação sobre os outros libertar estes indivíduos de seu estado 
de menoridade? Para chegar a uma resposta, o filósofo francês afirma 
que é necessário analisar o funcionamento da menoridade, que consiste 
num par, sendo o primeiro a constituição da obediência e ausência de 
raciocínio, que é o que os governos atuais fazem o homem/governado 
crer, mesmo sendo este (o homem) tomado pela preguiça e covardia. Já 
o segundo, caracteriza-se pela confusão de entendimento do que é o 
público – uso da faculdade e/ou entendimento do homem, situado 
como sujeito universal, que acontece quando o homem se dirige a um 
grupo de seres racionais, é onde o homem encontra a dimensão de 
universal, público – e o privado – utilização do entendimento e/ou 
faculdade em sua atividade profissional, de sua atividade pública, 
quando se faz parte de um governo, sociedade ou se pertence a alguma 
instituição, quando se é parte de um todo no qual o objetivo é o bem 
coletivo – mas, ainda é necessário, de acordo com Foucault, analisar o 
que consiste a maioridade e a saída da menoridade. A maioridade é 
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antes de tudo, uma desconexão entre a obediência e o raciocínio. É 
preciso haver uso da obediência (agora ela é manipulada pelo homem e 
não está vinculada com o não raciocínio) na utilização pública da razão 
– Räsonnieren – e irrestrita liberdade do uso privado da razão. Eis aí, a 
definição de Aufklärung. Liberdade e dimensão do público na forma 
universal e manutenção da obediência no papel privado.  
 
Considerações Finais 
 

Discorrendo a análise de Foucault acerca de textos kantianos, 
seja em 1983 ou nos anos 60 em sua tradução, é possível perceber que a 
relevância e influência do filósofo iluminista na filosofia do filósofo 
catedrático transcende a simples compreensão e empatia pelos textos, 
indo até a base estrutural filosófica, na maneira e no sistema de 
desenvolvimento do pensamento. Vemos a relevância de muitos outros 
autores na obra de Foucault, como Hegel, Heidegger e Marx, mas 
nenhum da mesma maneira de Kant.  

Em relação à análise de Foucault, se torna compreensível a 
escolha desse texto de Kant em especial para dar início a um curso que 
se trata especificamente da parrhesía democrática, que consiste na 
prática, na fala verdadeira do homem dentro da sociedade e da cidade, 
enquanto cidadão, visto que o filósofo francês localiza a ideia do 
governo dos outros no escrito kantiano, ao Estado, ou seja, Foucault 
também encontra uma configuração do uso da razão na prática política. 
De acordo com DREYFUS e RABINOW (1995, p. 286):  

 
a razão não mais corresponde à realidade objetiva mas é 
agora compreendida como uma capacidade do homem 
para o exame crítico e a ordenação sistemática das coisas, 
chegamos a uma nova compreensão do Estado como o 
administrador e a personificação da racionalidade 
reguladora. 
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 Segundo entendimento nosso, o filósofo francês também 
localiza no texto de Kant a figura do detentor da parrhesía, aquele que 
tem liberdade da palavra, abertura da linguagem, que faz a fala franca, 
considerando que o homem esclarecido é autônomo, que faz uso 
público de sua razão, que coloca em prática as técnicas de si e a ascese 
(mecanismo que constitui os sujeitos de veridicção e a relação entre o 
discurso e a verdade), aproximando-se da figura do sábio, daquele que 
fala sem ter receio a represálias, que está no estado de maioridade e 
exerce o governo de si através principalmente do discurso verdadeiro. 
Foucault aponta nas aulas seguintes, a figura de Sócrates como sendo o 
parresiasta. Percebe-se então, o papel de fio condutor que o texto de 
Kant passa a representar dentro do curso todo de Foucault, que de 
certa forma, também conduz ao tema desenvolvido no curso do ano 
seguinte 1984 – “a coragem da verdade.”, ou seja, o papel de ponto de 
partida da evolução de um conceito a partir de outro, de um texto a 
partir de outro. 
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João de São Tomás foi um filósofo lisbonense pertencente ao 
século XVII, considerado um dos principais representantes da 
escolástica peninsular. Nasceu em 9 de Abril de 1589 e faleceu em 17 
de junho de 1664 com 55 anos, acometido de febres altas. Suas 
principais obras foram escritas a partir de suas aulas no período em que 
foi docente. Dentre elas, destaca-se os cursos Filosófico e Teológico. A 
obra intitulada Tratado dos signos faz parte da segunda reimpressão do 
Curso Filosófico preparado por Reiser e publicado por Marietti na Italia 
entre os anos de 1930-1936.1 Faz-se necessário ressaltar que a expressão 
adotada para o título da obra, foi dado pelo próprio João dada as 
Questiones XXI, XXII e XXIII do seu Curso Filosófico sendo, 
posteriormente adotada por Deely quando este traduziu além das 
Questiones, os artigos I, II e IV da Quaestio II: De ente rationis lógico e 
ainda os artigos I, II e III da Quaestio XVII:  De praedicamento relationis. 
Feito essas breves considerações biográfica, pode-se dizer que João de 
Santo Tomás era um medieval, porém, sua produção se estruturava fora 
dos limites do seu tempo, posicionando-se por sua vez, já na 
modernidade. A partir de então verificaremos as definições e divisões 
dos sinais e dos termos pertencentes ao seu tratados sinais buscando 
explorar o projeto semiótico de João de São Tomás. 
 

1. A natureza do sinal:  
 
Para João de Santo Tomás, a semiótica consiste em uma 

problemática independente, mas necessária para todas as outras 

                                                           
1
 Cf. TOMÁS, J.de S. Tratado dos Sinais. Lisboa: INCM, 2001 p.  17. 
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ciências. Ilustrando a assertiva, ele dirá que “Signo[sic]é tudo aquilo que 
representa alguma coisa diferente de si a potência cognoscente”.2 Sendo 
assim, os sinais semióticos passam a ser instrumentos fundamentais  
para todo e qualquer conhecimento. Partindo desses pressupostos, para 
que haja a produção de uma apercepção, isto é, para que o 
conhecimento possa ser gerado faz-se necessário destacar as quatro 
causas atuantes nesse processo, são elas: Eficiente, Objetiva, Formal e 
Instrumental. a)Causa Eficiente: é o que potencializa a cognição ou o 
conhecimento propriamente dito. Nesse caso, a visão, o intelecto, o 
tato entre outros, são potências de um conhecimento; b) Causa 
Objetiva: é o próprio objeto que, de certa forma, atrai a cognição; c) 
Causa Formal: é o conhecimento em si, que funciona como meio para 
o trabalho cognitivo do intelecto; d) Causa Instrumental: como o 
próprio nome diz, funciona como um instrumento para que o objeto 
possa ser representado para a apreensão do intelecto. Isso ocorre 
quando vemos a pegada de um animal e imediatamente somo remetido 
para o produtor da mesma. Por outro lado, os objetos possuem uma 
triplicidade gerada a partir desse desenlace, a saber: a)Exclusivamente 
Motivo: trata-se do objeto que induz o intelecto humano a formar uma 
representação mental distinto dele próprio, como por exemplo, a 
fumaça que nos leva a representar o fogo; b)Exclusivamente 
Terminativo: é o conhecimento daquilo que foi produzido outrora pelo 
objeto exclusivamente motivo, ou seja, o conhecimento do fogo; 
c)Terminativo e Motivo Simultaneamente: é o objeto que proporciona 
ao intelecto, as potencias necessárias para que ele próprio seja 
conhecido. Nesse caso, um cão quando se mostra a si mesmo é um 
objeto terminativo e motivo ao mesmo tempo. Em virtude dessas 
considerações, faz-se necessário elencar que entre conhecer, representar 
e significar há uma hierarquia. Com efeito, o fazer conhecer é mais amplo 
que o representar e esse último é mais amplo que significar. Consoante o 
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.Ibdem , p. 113. 
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que foi dito, verifica-se quatro causas do conhecimento previamente 
mencionadas. Já a representação é realizável por tudo aquilo que se 
apresenta a potencia, podendo ser executável pelos modos objetivo, 
formal e instrumental. Dessa forma “um objeto, como uma parede, 
representa-se a si objetivamente; a apercepção representa-o 
formalmente; o vestígio instrumentalmente”.3 Por fim, a significação, que 
funciona através dos modos formal e instrumental, torna possível a 
apresentação de algo distinto de si ao intelecto e justamente por isso, o 
ato de representar é excluído já que qualquer coisa pode significar-se a 
si mesmo. Nessa perspectiva, o conhecimento se dá graças à 
diversidade de sinais que aí se encontram. Tal constatação levou João 
de São Tomás a estabelecer uma dupla divisão desses sinais: por um 
lado, ele é formal e instrumental quando se dirige a potência, um dos 
elementos que possibilita o conhecimento; por outro lado, ele pode ser 
natural, convencional ou consuetudinário quando ordenado ao objeto. 
Sobre a distinção entre sinal formal e sinal instrumental, o autor define 
o primeiro como percepção formal do objeto a partir de si próprio e 
não de outro. Já o segundo é o sinal que representa algo diferente de si, 
é o caso da pegada de um animal que representa o próprio animal, ou 
da fumaça que representa o fogo. De igual forma, sobre a distinção 
entre sinal natural, sinal convencional e sinal consuetudinário João de 
Santo Tomás esclarece que o primeiro trata-se de um sinal onde sua 
natureza significativa independe de qualquer imposição humana e 
portanto, sua significação é uma e universal. Ao contrario disso, os 
sinais convencionais significam mediante a imposição humana, ou seja, 
há um consenso humano para que seu significado seja tal. Nesse caso, 
não há uma significação única. Por fim, os sinais consuetudinários são 
àqueles cujas representações se dão em virtude dos costumes de uma 
determinada comunidade, não do ponto de vista impositivo, mas sim, 
da repetição costumeira. Atrelado a essa questão, tomando a definição 
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de signo dada por João de Santo Tomás, o autor revela ainda que o 
sinal tanto é razão do manifestativo ou representativo como ordem 
para a coisa que é representada — sendo ela mesmo diversa do sinal, já 
que nada é sinal de si — e ordem para a potência.4 Mediante tais 
afirmações, uma questão importante é colocada: em que consiste a 
essência formal do signo? Para respondê-la, João de Santo Tomás 
questionará se os sinais em geral — natural, convencional e 
consuetudinário —  participam ou não da ordem de relações. Antes de 
mais nada, a categoria de relação é dividida em relação segundo o ser e 
relação segundo o ser dito. As relações segundo o ser são aquelas cuja 
realidade se encontra no próprio ser, ou seja, há uma particularidade no 
seu modo de existir e por isso mesmo, trata-se de uma “entidade 
absoluta”5, subsistindo assim de forma essencial e própria. Já as 
relações segundo o ser dito, embora tenha em si mesmo uma existência 
absoluta, refere-se também a algo exterior a si, levando em 
consideração que a essencialidade desse ser não é para outro como 
acontece nas relações segundo o ser. A relação segundo o ser consiste 
ainda em relação real e de razão. Observe-se aqui, uma problemática, 
pois, a presente investigação gira em torno da relação que se apresenta 
no sinal em geral, o que pressupõe uma unidade de relação que sirva 
para todos os sinais — natural, convencional e consuetudinário. Dessa 
forma, exclui-se de antemão a relação categorial — que se apresenta na 
relação real — , pois, sendo ela finita e real, logo os sinais 
convencionais, por exemplo, que não se fundamenta na realidade mas 
tão somente em uma relação de razão,  não se adequaria em sua 
definição. A preciosa contribuição dessa análise das relações6 para a 

                                                           
4
 Cf. SÃO TOMÁS, J.Tratado dos signos. 2001, p. 113. 

5
 Ibidem, p. 93. 

6
 Para João de São Tomás a relação é um ente da razão que é constituído unicamente 

como ser para um outro, daí seu caráter entitativo mínimo. A relação é a ligação entre 
duas ou mais coisas que recebem o nome de termos; é, portanto, a referência de um 
sujeito a um termo. Consta de três elementos, um sujeito — aquilo que é referido, o que 
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teoria dos sinais do autor se encontra no fato de que no âmbito das 
relações segundo o ser, tanto pode ocorrer relações reais como relações 
racionais. Posto isso, o doutor profundo procura evidenciar que na 
opinião de alguns autores o sinal nada mais é que um fundamento das 
relações, ou seja, ele própria não consiste formalmente nessa relação.  
Não obstante, João procura rebater justamente esse posicionamento, 
procurando demonstrar que o sinal não deve ser reduzido ao mero 
manifestativo ou representativo de algo. Mas além de ser manifestativo 
e representativo de algo, ele é um objeto para outro que representa e 
manifesta. Nesse sentido, atribuindo ao sinal o papel de colocar-se no 
lugar do objeto, João de Santo Tomás passa a analisar tanto as relações 
que há entre o sinal e o signado, quanto a relação entre o sinal e a 
potência.  No que tange as relações entre o sinal natural e o signado, o 
autor conclui que necessariamente ela é real e não de razão, pois, se 
funda em algo real, ou seja, não se trata de simples produto da razão. 
Mas quando esse mesmo sinal se relaciona à potência, sua objetificação 
se dá numa relação de razão. Há, portanto, uma dupla relação do sinal, 
tanto em relação ao objeto como em relação à potência. É justamente 
essa dualidade de relação que impede o sinal de fazer parte da relação 
categorial.7 Já a relação que envolve os sinais convencionais ao signado, 
João de São Tomás a denomina de relação segundo o ser de razão 
deixando claro que, embora os sinais convencionais assumirem 

                                                                                                                           

é formado e denominado pela relação; um termo — aquilo a que o sujeito se relaciona 
ou para que tende; e um fundamento — aquilo pelo que o sujeito se refere ao termo, e 
que é razão e causa de onde as relações obtêm existência. Ver glossário da obra Teoria 
dos Sinais, p. 291. 
7
 Cf. SANTO TOMÁS, 2001. p. 117. “Assim como o filho — ainda que seja efeito do 

pai, e sob razão do efeito transcendentalmente diga respeito ao próprio pai, contudo na 
razão do filho, como essa razão exprime semelhança a outro em razão da processão — 
não exprime uma relação transcendental, mas categorial e segundo o ser; assim um 
signo — ainda que na razão do manifestativamente e representativo diga respeito ao 
objeto transcendentalmente, contudo enquanto exprime a razão do mensurado e 
substituto em relação a esse objeto, e como que servindo ao próprio como principal — 
diz respeito ao objeto por uma relação segundo o ser”. 
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significados apenas por estar intrinsecamente ligados aos objetos e às 
qualidades e funções dos mesmos, ele próprio adquire uma importância 
maior do que o mero significar.  

As relações que envolvem os sinais, sobretudo os sinais 
naturais, são muito mais complexas que aparentemente se mostram. E 
isso se evidencia no capítulo II do Tratado dos Signos, cuja discussão 
colocada em pauta é se a relação no sinal natural é de fato real ou de 
razão. Em suas assertivas, João de Santo Tomás demonstra que a  
problemática da questão gira em torno da dualidade de relações 
presentes em um mesmo sinal natural.  Para resolvê-la, o autor 
apresenta a seguinte conclusão:  
 

[...]o que pertence essencialmente à razão do sinal é a sua 
qualidade de substituinte a favor de um objeto na 
representação desse objeto à potência, substituição essa 
que exprime uma subordinação real e uma relação para o 
referente com para um objeto principal, e esta é a relação 
essencial e formalmente constitutiva do signo[sic], embora 
obliquamente o signo[sic] também atinja a potência, 
enquanto diz respeito ao objeto como manifestável à 
potencia.[...]concedo que o signo[sic] esteja na linha e na 
ordem de um objeto como substituinte e fazendo as vezes 
do objeto. Donde o signo[sic] não diz respeito à potência 
da mesma maneira que um objeto, mas respeita o objeto 
manifestável diretamente, e a potência obliquamente, 
assim como um hábito, que está nas potências, respeita o 
objeto pelo qual é especificado diretamente, embora para 
adjuvar a potência a respeito desse objeto. 8 
 

Noutros termos e de forma resumida, o sinal se refere à 
potência como objeto, logo, a relação do sinal com o signado ocorre de 
maneira direta; já com a potência, a relação se dá de maneira indireta, o 

                                                           
8
 SANTO TOMAS, J. Tratado dos signos. 2001, p.135. 
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que pode ser perfeitamente justificável pela dualidade relacional aí 
contida.  
 

2. A classificação dos sinais.  
 
A divisão dos sinais em instrumentais e formais, já 

mencionados anteriormente, merece ser aqui analisados. Cumpre dizer 
primeiramente que tal divisão parte da perspectiva do cognoscente, ou 
seja, das relações que o sinal estabelece com a potência. De início, João 
de Santo Tomás investiga quais são as qualidades resguardadas ao sinal 
formal, fazendo dele de fato um sinal, ainda que imperfeito em relação 
ao objeto e de que maneira ele cumpre o papel de dirigir a potência à 
coisa significada sendo mais imperfeito que a coisa significada. Para dar 
conta dessa dificuldade, o doutor profundo recorre à Santo Tomás de 
Aquino, argumentando que o objeto do sinal tanto pode ser visto de 
forma material ou exterior à potencia quanto algo intrínseco à potencia 
e nesse caso, de modo formal. Nas palavras do próprio autor: Desse 
argumento, pode-se concluir de imediato, que o sinal formal deve ser 
considerado sinal com qualidade e formas de representações distintas 
do sinal instrumental, isto é, o sinal formal não opera de modo 
extrínseco à potência, ao contrário, opera na potência estimulando-a na 
apreensão do signado. Desse modo, no momento em que o sujeito 
apreende o sinal formal apreende também o conceito sem se dar conta 
de que se encontra em duas operações simultâneas. É justamente por 
esse motivo, que “o signo[sic] formal, como é a própria apercepção ou 
conceito da coisa, não acrescenta numericamente a própria cognição 
para a qual conduz a potência.”9 Dessa forma, João de Santo Tomás 
defende a divisão do sinal em formal e instrumental alegando ser ela 
mesmo essencial e unívoca, já que ambos podem ser considerados 
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 Ibidem, p. 191. 
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sinais que respeitam tanto a representação objetificada como a 
representação em si mesmo.10 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
TOMÁS, J.de S. Tratado dos Sinais. Lisboa: INCM, 2001 
 
BIBLIOGRAFIA SECUNDÁRIA 
 
BEUCHOT, M. La Semiótica: Teorías del signo y el lenguaje en la historia. México: 
FCE, 2004. p. 78 
 
__________. La Doctrina Tomista clásica  sobre el signo: Domingo de Soto, 
Francisco de Araújo y Juan de San Tomás. In: Crítica: Revista Hispanoamericana 
de Filosofía. Vol. 12, No. 36 (Dec., 1980). p.41 

                                                           
10

 Cf. Ibidem, p. 195. 



 

 

214 

O momento pós-terapêutico e a recolocação dos 
problemas filosóficos nas Investigações 
Filosóficas de Wittgenstein 

 
Lucas Michel dos Santos 

 
A leitura das Investigações, mais especificamente da segunda parte 

da obra, e de autores contemporâneos introduzem-nos no debate sobre 
questões que permearam o pensamento de Wittgenstein acerca da 
prática terapêutica, em vista de uma concepção de linguagem enquanto 
jogos linguísticos. Baseando-se, então, nessas leituras, tento responder a 
questão, “como se dá a recolocação dos problemas filosóficos na pós-
terapia?” De certo, o filósofo se apropria dos conceitos representação e 
significação que estão presentes naquela parte do livro, e esses conceitos 
dão conta da função contextual dos signos. Pensando nisso, ou seja, no 
emprego desses signos (Wittgenstein, 1999, p. 165), o filósofo se 
posiciona: 
 

“Preocupação” descreve-nos um padrão que retorna com 
diferentes variações linguísticas no tapete da vida. Se, em 
um homem, a expressão corporal da tristeza e da alegria se 
alternam com as batidas de um relógio, não teríamos aí 
nem o desenrolar característicos do modelo da tristeza 
nem o do modelo da alegria.  
 

Essa citação do segundo Wittgenstein nos leva a pensar que cada 
signo ou nome tem um padrão de emprego, sem o qual não é possível 
identificar os fenômenos da linguagem, i. e., nas palavras do filósofo, 
são modificações dessa complicada forma de vida (Ibid., p. 165). Por isso, no 
modo como ele entende os signos preocupação e sensação – dor, por 
exemplo – por não dependerem de uma forma lógica, é então uma 
questão temporal e pessoal, portanto, contextual. Nesse sentido, o 
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emprego dos signos está combinado a seu contexto (Ibid., p. 166). De 
fato, é o que encontramos na segunda parte das Investigações: 
 

Com suas palavras “quando ouvi a palavra, ela significou 
para mim...” ele se refere a um dado momento e a uma espécie 
de emprego da palavra. (O que não compreendemos é 
naturalmente essa combinação.). E a expressão “eu queria, 
naquela ocasião, dizer...” refere-se a um dado momento e a 
uma ação. 

 
Segundo Wittgenstein, esse dado momento e uma espécie de emprego 

da palavra se combinam e tal combinação, o filósofo denomina relações 
essenciais da expressão; o que, de fato, leva-nos a compreender ou 
traduzir uma linguagem desconhecida por nós para uma linguagem 
usual (Ibid., p.166). O emprego de um signo só é correto, e com isso, 
contextual, quando o empregamos adequadamente na proposição. Mas, 
o que é esse emprego adequado de que o filósofo da linguagem nos 
afirma? O que dá a entender até aqui é que tanto esse emprego quanto 
sua função pessoal ou contextual dependem de uma forma adequada de 
colocação ou, melhor, de recolocação dos signos nas proposições, o 
que não quer dizer que aquela forma seja uma forma logicista ou 
essencialista como queria a tradição filosófica da linguagem; pois, como 
foi discutido, acima, conforme o filósofo austríaco, os signos seguem 
um padrão de emprego, mas os signos de uma mesma espécie, pois não 
posso dizer que, por exemplo, “tristeza” e “alegria” têm o mesmo 
padrão de emprego.  

O filósofo austríaco deixa claro o que é o emprego adequado 
de uma proposição e acrescenta que (Wittgenstein, 1999, p. 166): 

 
As palavras “a rosa é vermelha” não tem sentido se a 
palavra “é” tem a significação de “é igual a”. – Caso isto 
signifique que, quando você pronuncia aquela frase e tem 
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em mente “é” enquanto signo de igualdade, o sentido da 
mesma se desintegra? 

 
Ao pensar nisso, a saber, em um padrão de emprego 

linguístico, Wittgenstein rompe com a propriedade comum às 
expressões linguísticas e propõe uma nova concepção de linguagem, ou 
seja, pensar na linguagem é pensar como num jogo, que consiste em 
várias modalidades, existem diversos jogos, assim, como diversas 
linguagens (Ibid., p. 52). Nessa perspectiva, o autor Spaniol afirma que 
os traços característicos de um jogo de linguagem desaparecem de um 
jogo para outro (Spaniol, 1989, p. 69).  

O segundo Wittgenstein está vivenciando um momento de 
reflexão ou investigação filosófica em que a preocupação dos filósofos, 
aos quais ele se associa, não é mais com a questão, “O que é a 
linguagem?”, isto é, não se pergunta pela essência da linguagem, mas 
existe a tentativa de responder de que modo a usamos (Wittgenstein, 1999, 
p. 61-62). De fato, sua contribuição para o pensamento do século XX é 
propor uma terapia gramatical que dê conta do dogmatismo filosófico 
em que a tradição estava presa. Realmente é o que Wittgenstein faz, a 
saber, ele propõe uma descrição do uso das palavras a fim de dissolver 
a confusão conceitual provocada pelo dogmatismo (Hacker, 1997, p. 
13).  

Uma vez aplicada a terapia, é possível voltar a confusão inicial? 
Parece-me que esta questão faz parte das reflexões de Arley Moreno, 
quando ele discute o momento pós-terapia, cujo objetivo nas 
Investigações é evitar as confusões conceituais (Moreno, 2005, p. 290-
291). Quando se aprende o uso de um signo, apreende-se sua 
significação e, ao fazê-lo, não se esquece, novamente, então pode 
empregar a palavra dessa maneira (Wittgenstein, 1999, p. 167). Desse 
modo, com esses conceitos, a saber, significação e representação, o filósofo 
introduz o momento pós-terapêutico. Vejamos nas Investigações, como se 
dá isso, isto é, esses conceitos (Ibid, p. 167): 
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Quando digo “O sr. Russo não é russo”, tenho em mente 
(meine) o primeiro “russo” como nome próprio, e o 
segundo, como nome comum. Deve então ocorrer algo 
diferente em meu espírito quando pronuncio o primeiro 
ou o segundo “russo”? (A não ser que pronuncie a frase 
‘como um papagaio’.) – Procure ter em mente o primeiro 
“russo” como o nome comum e o segundo como nome 
próprio! – Como se faz isso? Quando eu pisco os olhos 
pelo esforço de tentar me representar a significação 
correta para cada uma das palavras.  – Mas represento-me 
também a significação das palavras quando as uso de 
modo habitual?  
Quando pronuncio a frase trocando as significações de 
seus termos, seu sentido se desintegra para mim. – Ora, 
desintegra-se para mim, mas não para a pessoa a quem faço 
a comunicação. O que tem isto, pois, de prejudicial? – Mas 
ao pronunciar a frase de modo habitual ocorre realmente 
alguma outra coisa determinada. – Não ocorre então aquela 
‘representação da significação’.  
 

De fato, a questão que norteia minha pesquisa é “como se dá a 
recolocação dos problemas filosóficos na pós-terapia”; se a tradição se 
preocupou com a essência da linguagem, os filósofos da corrente 
arbitrária dos signos, com o modo como usamos esses signos. 
Wittgenstein, por sua vez, nas Investigações, faz o mesmo e propõe jogos 
da linguagem, mas me parece que ele vai um pouco além com a pós-
terapia. Nessa citação, que acabamos de ver, o filósofo aborda a 
questão da recolocação desses problemas, a partir de uma representação 
e de uma representação da significação.  
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Romantismo e modernidade filosófica em 
Notas do Subsolo de Dostoiévski 

 
Marina Coelho Santos 

Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Notas do subsolo (1864) de Dostoiévski já se transformou em um 
clássico da literatura moderna. Ou seja, é uma obra que se perpetuou e 
ultrapassou o tempo e o espaço em que foi criada. O homem do 
subsolo, como bem diz Joseph Frank - principal biógrafo do autor -, é 
emblemático como um Quixote ou um Hamlet, porque além de imergir 
fortemente no panorama de seu tempo, ele também apresenta questões 
e leituras que transcendem a própria intenção do autor ao produzi-la. É 
uma obra inesgotável, e, justamente, esse seu caráter de 
inesgotabilidade, muito próprio dos arquétipos que a literatura nos traz 
à tona de forma muito expressiva, é que engendra o diálogo com a 
filosofia.  

A interpretação de Frank do livro Notas do subsolo exalta os 
motivos biográficos e contextuais da escrita da obra pelo nosso autor. 
O aspecto mais forte, ressaltado por ele, em Notas do subsolo é o debate 
com os niilistas russos ditos da primeira geração representados por 
Tchernichevski. Porém, é verdade que há uma plurissonância  na obra 
que traz aspectos marcantes de questões filosóficas, influências 
literárias, posições metafísicas que acabam sendo impossíveis de serem 
tomadas apenas ao que Dostoiévski teria planejado inicialmente em 
Notas do subsolo, ou seja, tomar a obra como uma sátira á primeira 
geração de niilistas russos.  

 São essas “vozes”, influências, ecos que gostaríamos de tratar 
no homem do subsolo; mais especificamente, sobre supostos traços 
românticos que ele carrega e que possam dialogar com o que 
consideramos ser a mácula moderna do homem do subsolo, ou seja, 
aquilo que faz com que ele seja um tipo moderno, por exemplo, sua 
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imersão nos pressupostos de uma razão utilitária, instrumental, 
determinista, o absurdo a que converte sua vida ao viver pateticamente 
os argumentos racionalistas, ruminá-los, negá-los até às últimas 
consequências, de forma que acaba gerando uma impotência de ação e 
desintegração de seu próprio eu.  

O homem do subsolo de Dostoiévski é, indiscutivelmente, 
fruto de uma polêmica com os chamados niilistas da geração de 1860 
na Rússia. Os niilistas na visão de Pecoraro empreendiam  

 
“Uma rebelião contra a ordem estabelecida, o atraso, o 
imobilismo da sociedade russa; um conflito entre 
gerações, valores, perspectivas; um furor iconoclasta que 
demole ídolos e antigas certezas, que renuncia à tradição 
em nome de uma outra visão de mundo, materialista e 
positivista”(PECORARO, 2006, p.23)  
 

A primeira parte das Notas tem um forte embate com essa visão 
de mundo que, num primeiro momento na Russia, é esboçada por 
Tchernichevski com a tese do egoísmo racional.  A doutrina consistia, 
nas palavras do próprio Homem do Subsolo , numa premissa em que 
 

“ (...) o homem só age mal porque não conhece seus 
verdadeiros interesses e que, se lhe dessem instrução, se 
lhe abrissem os olhos para seus interesses verdadeiros e 
normais, ele deixaria de agir de modo sórdido e 
imediatamente se tornaria bom e nobre, porque, sendo 
esclarecido e entendendo suas vantagens reais, veria 
justamente no bem a sua própria vantagem(...)” 
(DOSTOIÉVSKI, 2010, p.30) 

 
Em suma, a Rússia pré revolucionária incorporava ideais 

positivistas e um cientificismo matemático e determinista sobre teses da 
natureza humana condizente com a concepção de racionalidade 
instrumental muito presente em filosofias do período iluminista e 
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principalmente relacionadas ao triunfo prático da filosofia (pós 
revolução francesa) e seus ideais de progresso social. O tema do 
romantismo, entre diversas particularidades e nuances, surge em geral 
como uma contraposição aos temas do iluminismo como a 
racionalidade moderna e ideais cientificistas, que acabam deixando de 
lado as questões do espírito, ou seja, do próprio homem e sua 
complexidade, tratando a si mesmo e ao mundo como objetos a serem 
conhecidos e, portanto, dominados. Para Schiller: 
  

“Não se deve superestimar as atuais conquistas. O 
iluminismo e a ciência se mostraram apenas como uma 
cultura teórica para bárbaros por dentro. A razão pública 
ainda não tomou o âmago da pessoa, (...)” (apud 
SAFRANSKI, 2010, p.42) 

   
Existe no homem do subsolo um apego a uma individualidade 

forte e um senso de superioridade por sua sensibilidade aguçada, uma  
paixão pelo universo literário, sua “pose retirada dos livros”, a 
consciência de sua distinção “eu sou único e eles são todos”, e a sua 
inadequação a uma nova postura versada no social e no político, que 
considera o homem do subsolo um ser supérfluo e inútil. Segundo 
Löwi e Sayre: 
 

“Certos românticos, e sobretudo neoromanticos, 
glorificam por certo seu próprio isolamento e o “eu” do 
artista e do indivíduo privilegiado: o indivíduo como 
heroi. Cortado da comunidade real que o rodeia por sua 
própria incapacidade em integrar-se em uma coletividade 
“alienada” e pelo ostracismo praticado por essa 
coletividade em relação aos que não se curvam ao seu 
ethos, o indivíduo mal adaptado em ocasiões faz da 
necessidade uma virtude e celebra sua independência 
orgulhosa, sua falta de vínculos humanos.” (LÖWI, 
SAYRE, 2008, p.37 - tradução nossa) 
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Acreditamos que a crítica do Homem do Subsolo em relação à 
sociedade, em primeira instância, guarda o conteúdo do romantismo: a 
crítica à frialdade matemático-racionalista, à coisificação  do mundo, e o 
mantenimento do culto ao indivíduo superior em questões de espírito 
em relação à grande mediocridade social. O aspecto mais forte do 
romantismo do homem do subsolo se manifesta no amor fantástico 
que ele nutre pelo belo e o sublime, definido por ele como um luxo 
excessivo que não tem necessidade de aplicar-se a alguma coisa real. É 
expresso por vezes na obra seu estado estético perante a realidade, o 
amor pelas formas potentes, belas e acabadas retiradas do universo 
poético e romanesco.  
 

“Tudo, aliás, terminava sempre da maneira mais 
satisfatória, com a passagem preguiçosa e inebriante para a 
arte, ou seja, para as belas formas da existência, 
inteiramente acabadas, fortemente roubadas dos poetas e 
romancistas e que se adaptam facilmente a toda sorte de 
serviços e exigências. Eu, por exemplo, triunfo sobre todo 
mundo. Todos, evidentemente, viraram pó e são 
obrigados a reconhecer espontaneamente as minhas 
perfeições, mas eu os perdôo”(DOSTOIÉVSKI, 2010, 
p.60) 

 
Cito também Löwi e Sayre, 
 

Schiller, em suas Cartas sobre a educação estética do 
homem, aponta a criação de um “estado estético” para 
neutralizar a fragmentação e alienação do homem 
moderno, e, segundo Novalis, “o mundo deve ser 
romantizado mediante uma potenciação da realidade 
trivial e habitual” (LÖWI, SAYRE, 2008, p.34, tradução 
nossa). 

 
Porém, homem do subsolo possui tanto o impulso estético, 

que condiz com o belo e sublime de suas ideias e o sentimento de sua 
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singularidade frente ao mundo, quanto a fragmentação de seu si 
mesmo, do homem moderno, que ora se vê como que incorporando os 
preceitos da utilidade, das relações causais, remoendo-as e negando-as 
desesperadamente, tentando ser reconhecido numa sociedade que o 
considera um homenzinho inútil, se humilhando em nome de valores, 
que ele mesmo não sabe se acredita ou desacredita, retirados de sua 
personalidade literária e contrastando com um profundo sentimento de 
destoamento perante sua época.  

Porém o homem do subsolo não apenas se confronta com as 
ideias modernas, ele assimila também esses preceitos e, por ter uma 
consciência hipertrofiada, ser um homem teórico em contraposição aos 
homens de ação - limitados e obtusos, como ele define os chamados 
niilistas -,o homem do subsolo  não consegue agir por, nesta ginástica 
mental, não achar causas primeiras para isso. 
 

”E como eu, por exemplo, me tranqüilizaria? Onde estão 
os meus motivos originais, nos quais me apoiaria? Onde 
estão os fundamentos? De onde vou tirá-los? Faço uma 
ginástica mental e, em conseqüência, cada motivo original 
imediatamente arrasta atrás de si outro, ainda mais 
original, e vai por aí afora, até o infinito. Essa é 
precisamente a essência de toda consciência e reflexão. 
Portanto, novamente já estamos falando das leis da 
natureza.”(DOSTOIÉVSKI, 2010, p.15) 
 

O homem do subsolo situa-se na rebelião romântica de negar 
os preceitos racionais que pretendem definir as relações entre homem e 
mundo. Porém, ao sofrer das premissas racionais de seu tempo ele se 
concebe como um indivíduo de consciência hipertrofiada. Essa 
hipertrofia nos remete a necessidade constante de uma autorreflexão 
teórica, como ele o faz exaustivamente, e, por isso, nos leva a crer se 
tratar de um indivíduo, apesar de toda sua crítica romântica, que se 
poderia designar como um tipo moderno. Como metáfora para o 
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mundo moderno, Dostoiévski nos apresenta, nesse livro, um exemplo 
arquitetônico: O palácio de cristal, que aparece na obra de 
Tchernichevski também, e que, segundo Sloterdijk, Dostoiévski teria 
vislumbrado em uma exposição de arte em visita a Londres. 
Tchernichevski acreditava que, após aplicarmos soluções técnicas para 
os problemas sociais, a humanidade viveria em um palácio de metal e 
vidro onde, “sob um clima artificial” ditado  pelas premissas do 
egoísmo racional e o conhecimento das verdadeiras vantagens 
humanas, o consenso e a convivência pacífica prevaleceriam nessa 
sociedade do futuro. De certa forma, segundo a interpretação de 
Sloterdijk acerca do homem do subsolo, a metáfora de Tchernichevski 
não teria deixado de se realizar como pano de fundo da sociedade 
capitalista globalizada. A instituição da razão matematizada e, ao 
mesmo tempo, em termos econômico-sociais, o desenvolvimento da 
sociedade capitalista moderna tenderia a estabelecer o mundo como 
uma clausura em que o clima artificial da mecanização do mundo da 
vida  figura também nas relações sociais. A medida que a relação com o 
outro muda, muda também a relação do indivíduo para consigo. 
Sloterdijk cita o termo de Arnold Gehlen e argumenta que no interior 
do palácio de cristal somente a cristalização das relações humanas pode 
seguir-se.  

A razão e a edificação do palácio de cristal como a maior 
metáfora das pretensões  positivistas e cientificistas leva à absorção dos 
indivíduos em um ambiente que todo pensamento pode ser calculado. 
Segundo Sloterdijk  “Dostoievski tem a firme convicção que a paz 
eterna do Palácio de cristal pode apenas levar à exposição psíquica de 
seus habitantes” (SLOTERDIJK, 2005, p.267, tradução nossa). Essa 
exposição psíquica é o que Dostoiévski pinta em seu homem do 
subsolo e também em vários outros personagens de sua obra como um 
longo estudo da subjetividade humana; um estudo em que os ideais da 
modernidade são radicalizados para se confrontarem com aquilo em 
que no plano do indivíduo eles são incapazes de abarcar e, através da 
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literatura, trazer à tona as consequências da dissolução da religião, da 
vertigem perigosa de nos sentirmos à deriva moralmente, da queda do 
homem em um mundo progressivamente mais frio e sombrio e, não 
apenas isso, mas também, nos colocar cara a cara com o monstruoso e 
caótico daquilo que é humano e que se põe em questão. 
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