
Santo Tomás de Aquino e o conceito de 

similitude (summa  ia, 12) Lucio Souza Lobo

Liberdade prática: A intrínseca relação entre a 

consciência de si e o ato de julgar Darley Alves 

Fernandes Intuição e significação nas 

Investigações Lógicas Marcos Sirineu Kondageski

Edmund Husserl e a superação do cogito

cartesiano Ricardo Miranda Dualismo e a coisa-

em-si: A solução de Hegel ao problema da 

distinção entre ser e pensar John Karley de Sousa

Aquino A problemática em torno da 

representação nas Investigações Filosóficas de 

Wittgenstein Filicio Mulinari A finitude humana na 

arqueologia da medicina Tiago Hercílio Baltazar 

ISSN 1517-5529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014 15
c
a

d
e

r
n

o
s
p

e
tf

il
o
s
o
fi

a
 

Metafísica: Fundamentação e Crítica  

e artigos variados 



 
cadernospetfilosofia 



 

Metafísica: Fundamentação e Crítica  

e artigos variados 

2014 15



cadernospetf i losofia  é  uma pub l i c ação do Depar t amento d e  
F i lo so f ia  d a  Un iver s id ade  Fed er a l  d o Par aná  

 

edi to res   
Coniã Costa Trevisan, Luiz Alberto Thomé Speltz Filho, Luiz 
Fernando Ferreira da Fonseca, Philipe Hugo Fransozi,  Luan 
Gonçalves da Silveira, Gabriel Villatore Bigardi,  Paulo Viera Neto, 
Rodrigo Brandão, Eduardo Antonio da Silva Lacerda, Guilherme 
Rafael Ramos da Quinta, Kamila Cristina Babiuki, Lucas Batista 
Axt, Isabela Simões Bueno, Kauê Méndez, Fernanda Ribeiro de 
Almeida 

 

grupo pe t  
Rodrigo Brandão, Leandro Neves Cardim, Clara Mariana 
Romanovski,  Coniã Costa Trevisan, Eduardo Emanoel Dall’agnol 
de Souza, Felipe Augusto Campos de Lima, Gustavo Perlingueiro 
Beltrame, Kamila Cristina Babiuki,  Luiz Alberto Thomé Speltz 
Filho, Luan Gonçalves da Silveira, Marcos Sirineu Kondageski, 
Natanael Diego Pinto Leme, Nicole Martinazzo, Philipe Hugo 
Fransozi, Renato Alves Aleikseivz, Tatiane Aparecida Martins Lima 

 

parecer is ta  des ta  ed ição  
Dani l o  Vaz-Curado Ribei ro  de  Menezes Costa ,  Mar ia  Constança  
Peres  P issara ,  Thomaz Kawauche, Al dir  Araúj o  Carval ho F i lho,  
Mar io  Ar ie l  Gonzál ez  Por ta ,Bor tolo  Val le ,Marcio  Aurel io  
Werne,  Sandra  Caponi ,  Antonio  Edmilson Paschoal ,  Car l os  
Eduardo de Ol ive i ra ,  A l f redo S torck,  Mônica  Loyola  St i va l ,  
André Medina  Carone,  Sche i la  T homé,  Luc iano  Vorpagel  da  
Si l va  

 

Rei tor  Zaki  Akel  Sobr inho  
Vice-Re i tor  Rogér io  Andrade Mul inar i  

Pró-Re i tor  de Graduação  Maria  Amél ia  Sabbag Za inko  

Dire tor  do Se tor  de  CHLA  Eduardo Sal les  de Ol ivei ra  Barra  
Chefe do Departamento de Filosofia Tiago Fonseca Falkenbach  

Coord. do Curso de Graduação em Filosofia Marco Antonio Valentim 
 
Depar t amento F i lo so f i a  UFPR 
Rua Doutor  Fa ivr e  405 6°  and ar  
80060 -150 Cur i t i ba  Bras i l  /  Te le fone [41 ]  3360 -5098  
cad ernospet@yahoo.com.br  /  pet f i l osof i aufpr .word press . com 
ISSN 1517-5529  



 

 

 

 

 

 

 
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. 

Os cadernospetfilosofia recolhem textos em torno de um núcleo 

temático, que serviu de norte aos seminários e ao ciclo de conferências 

realizado pelo grupo PET-Filosofia UFPR no decorrer do ano. Os artigos 

publicados nos cadernospetfilosofia estão divididos em duas partes: a 

primeira parte com o Dossiê de artigos que tratam especificamente do 

respectivo tema da revista; e a segunda parte, com artigos de tema livre. 

No ano de 2013, o núcleo temático que serviu de norte foi Metafísica: 

Fundamentação e Crítica. 

A metafísica, ou a filosofia primeira, foi desde o início da história da filosofia 

caracterizada como o saber próprio do filósofo enquanto tal. Assim, 

Aristóteles designará a filosofia primeira como um saber do ser enquanto ser, o 

qual deve ser o fundamento de todos os outros saberes, na medida em que eles 

lidam com objetos cujo ser e cuja natureza eles apenas pressupõem. A 

metafísica surge, deste modo, como um saber que concentra a atividade 

filosófica por excelência, da qual todo o conhecimento humano depende direta 

ou indiretamente. 

Ao longo de sua história, no entanto, a metafísica não só conheceu novas 

fundamentações, diferentes daquela de Aristóteles, como também críticas que 

romperam a identificação entre filosofia e metafísica. Assim, se de um lado 

Tomás de Aquino introduz em seus Comentários à Metafísica de Aristóteles uma 
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interpretação que sublinha a identidade entre metafísica e teologia, e Descartes, 

por sua vez, abandona o método aristotélico e procura fundamentar a filosofia 

primeira a partir do sujeito de conhecimento (o cogito), de outro lado, pelo 

menos a partir do século XVIII, somam-se críticas radicais e ao mesmo tempo 

diferenciadas sobre a possibilidade de uma fundamentação da metafísica: 

Hume, Kant, Marx, Nietzsche, Carnap, Wittgenstein, Adorno, cada um a seu 

modo pretendeu mostrar, sempre com novas premissas e no interior de novos 

contextos históricos e filosóficos, que a filosofia primeira havia perdido sua 

razão de ser ou, pelo menos, que as vias até então seguidas caíram no 

descrédito.  

Com isso, porém, tais críticas à metafísica levantam a questão de saber o 

que vem a ser filosofia, se ela não mais se identifica com uma reflexão 

metafísica genuína. Além disso, trata-se de saber se essas críticas não 

pressupõem argumentos e ideias que poderiam ser classificadas também de 

metafísicas. Ou trata-se de saber se não é possível um novo tipo de 

pensamento metafísico que possa escapar aos problemas apontados por 

aquelas críticas.  

Longe de ser objeto de uma mera reflexão sobre si mesma, o tema da 

metafísica e de suas críticas se vincula ao exame do lugar da filosofia na cultura 

contemporânea, da sua relação com as ciências e com as artes, que pareciam 

até então apartadas do discurso filosófico. Ele se vincula ainda ao papel 

político e crítico que a filosofia teria de se colocar como uma de suas principais 

tarefas, tão logo ela é social e politicamente contextualizada – um dos 

principais motivos que teria levado diversos filósofos a realizarem uma crítica 

radical da metafísica. 
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Santo Tomás de Aquino e o conceito de similitude 
(Summa  Ia, 12) 
 

Lucio Souza Lobo 
Professor de filosofia da Universidade Federal do Paraná 

 
Resumo: Neste artigo será analisada a noção de similitude no contexto das 
cinco vias de acesso ao conhecimento de Deus e o papel que ela desempenha 
na argumentação de São Tomás de Aquino em favor da cognoscibilidade não 
apenas de Deus, mas ainda dos universais transcendentais. Mais precisamente, 
pretendo explorar a noção utilizada.  
 
 
INTRODUÇÃO 

Marca fundamental da filosofia na Idade Média é a preocupação 
com o tratamento dos problemas ligados às possibilidades de 
conhecimento acerca de Deus, haja vista a importância basilar que o 
conceito de Deus desempenhava para toda a fundamentação metafísica 
da cosmovisão medieval. O quanto e o como se pode alcançar 
conhecimento sobre Ele são temas encontrados em todos os principais 
pensadores desse período. Dentre todos, Tomás de Aquino talvez seja 
o que mais se dedicou e, possivelmente, o que mais consistência interna 
de sistema conseguiu nessa empreitada. O que será apresentado nestas 
páginas, a saber, o conceito de similitude, é um elemento de base da 
argumentação tomásica sobre as possibilidades do homem conhecer 
algo sobre Deus de maneira puramente racional.  

Uma importante justificação que Tomás de Aquino oferece para a 
possibilidade de o intelecto humano adquirir algum conhecimento 
acerca de Deus encontra-se, como veremos adiante, na existência da 
marca que cada efeito herda de sua causa, como é apresentado por ele 
nas famosas Cinco Vias. Todo efeito possui um vínculo ontológico 
com sua causa e é este vínculo que sustenta a noção de similitude. A 
partir da similitude, ou seja, de uma semelhança real, Tomás de Aquino 
visará, por exemplo, assegurar a possibilidade de se falar sobre Deus 
através de uma linguagem puramente racional. Isto quer dizer que é 
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possível falar algo sobre Deus mediante proposições nas quais o 
verdadeiro e o falso possam ser encontrados. Além de poder indicar de 
que maneira se pode compreender a infinita perfeição de Deus a partir 
das limitações das criaturas. 

 

A RELAÇÃO CAUSA EFEITO 

Causa é aquilo que é responsável por alguma coisa ou, como escreve 
Guthrie1, aquilo que “inclui todos os fatores os quais precisam estar presentes 
para que algo venha a ser” Na história do pensamento humano, a primeira 
causa a ter um papel de destaque foi a material: a ou as causa(s) que 
compõem tudo o que existe. Os primeiros filósofos buscavam um ou 
vários elementos que serviam de base a tudo o que existe. Foi o caso de 
Tales de Mileto, que julgava que a água era a base da composição de 
todos os seres e Pitágoras, que considerava o número esse elemento 
primordial. Já a partir do surgimento da ciência moderna, no entanto, o 
termo causa passa a designar exclusivamente a causa eficiente ou 
motriz. Aristóteles, porém, considera que existem quatro diferentes 
tipos de causa e ele as apresenta no início da Metafísica (983a 26): são 
elas as causas formal, material, eficiente e final. Santo Tomás 
acompanha Aristóteles quanto a isso. Mas, mais do que a doutrina das 
quatro causas, o que interessa ao Aquinate no que diz respeito a um 
conhecimento sobre Deus é uma propriedade relativa à causalidade, a 
saber, que todo o efeito guarda algo de sua causa. 

É tese defendida por Santo Tomás que todo ser (à exceção de Deus) 
é causado e que as causas não podem se estender ao infinito – esse é o 
fundamento das cinco vias que visam provar a existência de Deus 
presente na Ia, questão 12. Para ele, não só não pode haver algum 
efeito sem causa, como também não se pode pensar num efeito sem 
causa, pois se trata de uma propriedade intrínseca aos seres criados. Faz 
parte da natureza do ser criado ser efeito, mesmo que, em alguns casos, 
seja causa também. Os seres que nos rodeiam são providos de potência 

                                                        
1 GUTHIER, W. K. A History of Greek philosophy. Cambridge University Press, 1981, 
p.223 
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ativa e passiva ou, no mínimo, de potência passiva. Trata-se de uma 
relação naturalmente necessária ser efeito ou causa. E necessária no 
sentido de que, uma vez que exista seres criados, precisa ser assim e não 
pode ser de outro modo. 

Observamos, outrossim, que se, por um lado, o efeito depende de 
sua causa, por outro, ele pode, por sua vez, ser a razão da dependência 
de outro. Ou seja, os efeitos são de dois tipos: a) os que são causados e 
que podem ser causas também, como é o caso dos seres vivos, que são 
efeitos de seus pais e causas de seus filhos e b) os que são causados, 
mas não podem ser causas: tal é o caso dos artefatos, como um vaso 
para plantas, por exemplo, que, tendo sido feito pelo artesão, não pode 
causar nada de novo através de sua própria ação. 

De modo similar pode-se considerar as causas. Causa é aquilo que 
por si é capaz de, em algum grau, dar ser a outro. Isso expressa uma 
influência que pode ser tênue, como no caso de uma mão segurar o 
lápis sobre o papel, ou intensa, como no caso da geração de uma 
criatura por outras. Para Santo Tomás, no conjunto que engloba todo 
ser criado, tudo o que é causa é causado por outro, ou seja, é, sob uma 
denominação, um efeito. E isso quer dizer que possuir uma causa é 
uma princípio ontológico para todo ser criado. 

Convém ressalvar, entretanto, que, para Santo Tomás – como para 
Aristóteles -, um ser pode ser causa sem, por sua vez, ser causado por 
outro. O ser de que tratamos é o caso extraordinário do  'primeiro 
motor imóvel' aristotélico ou o Deus de Santo Tomás. Além disso, para 
Santo Tomás, Deus poderia ser causa sem jamais realizar qualquer de 
Seus efeitos. Deus é causa sem efeitos no sentido de poder causar. Isso 
introduz uma noção não relacional de causa. Por Seu poder, Deus é 
causa mesmo sem efeitos, mas, nominalmente, Ele não poderia ser. 
Entretanto, Ele não diminuiria nem perderia Seu poder e Sua perfeição 
por isso. Seu poder causal é infinito. 

No entanto, enquanto é dito causa de um efeito, Ele se encontra 
numa relação e, devido ao caráter complexo do conceito de 'relação', 
este pode nos conduzir a conclusões enganosas. Por isso, convém que 
examinemos a posição de Deus quando tratamos de relações. Pois, uma 
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vez algo sendo causa, um ser parece precisar ser causa de outro. 
Vejamos em que sentido isso deve ser entendido. 

Podemos considerar que sendo 'causa' tomada (a) no sentido de 
'poder causar',  Deus é sempre (a.1) causa livre de qualquer dependência 
para com seus efeitos e (a.2) causa mesmo sem efeitos. Por outro lado, 
tomando-se 'causa' como (b) um dos polos da relação causa/efeito, ou 
seja, na medida em que se atende a implicação semântica dos termos, 
Deus não poderia deixar de ser causa de algum efeito, do contrário, não 
seria causa. 

O primeiro significado de causa, (a) 'poder causar', deve atender a 
exigência de se manter a imutabilidade de Deus diante da criação. Em 
(a.1), Deus como causa livre, Santo Tomás lança mão de suas teses: a 
primeira é a presença de vontade em Deus; a segunda diz respeito a 
determinação dos atos divinos tendo em vista Sua perfeição. Em (a.2) 
Deus é tomado como independente de qualquer efeito em virtude de 
Seu infinito poder, em outras palavras, de Sua onipotência. Nesses dois 
casos, (a.1) e (a.2), o fato de ser causa não implica em Deus qualquer 
dependência recíproca entre os seres que as compõem.     

Um bom exemplo para justificar teoricamente a possibilidade da 
independência de Deus enquanto causa das criaturas é o seguinte. 
Podemos pensar na relação existente entre um casa e árvore plantada à 
sua frente, digamos em termos de altura. Ao ser plantada, e supondo 
que se trate de uma planta ainda jovem, a árvore é menor que a casa. O 
tempo passa e a árvore torna-se maior que a casa, o que é natural. 
Entretanto, mesmo que vulgarmente se diga “a casa ficou menor que a 
árvore” e mesmo que se reconheça aí uma relação entre ambas, o 
fundamento desta relação depende de alterações que ocorrem somente 
em um dos polos da relação, a saber, a árvore. Na verdade, a casa em 
nada foi alterada, embora a relação de tamanho entre ela e a árvore se 
tenha alterado. Portanto, pode se concluir que a ideia de relação, por sí 
só, embora demande a presença de dois polos, não é suficiente para 
exigir uma dependência recíproca. Entre causa e efeito se dá o mesmo.  

A relação entre causa e efeito, no caso da ação divina, deve ser 
entendida mediante a diferenciação entre como se dá um poder 
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causador nas criaturas e como um poder causador se dá (é) em Deus. O 
ato de qualquer agente criado demanda alterações nesse agente. Em 
Deus, por outro lado, que é ato puro, seu ato não acarreta qualquer 
alteração, a não ser em seus efeitos. A natureza divina o isenta e o 
exclui de qualquer alteração, mesmo que aí esteja envolvida uma 
relação. 

O segundo significado de causa (b) não implica nenhuma 
dependência de Deus perante seus efeitos. Significa, apenas, que nosso 
modo de perceber a relação assim o exige; pois restringe o problema 
diretamente à significação dos termos implicados. É certo que causa, 
enquanto causa, é causa de um efeito e que efeito, enquanto efeito, é 
efeito de uma causa. Temos aí uma estrutura de uma relação; uma vez 
que relação é, por definição, dizer-se de outro. Segundo Santo Tomás (e 
aqui ele é novamente tributário das teses de Aristóteles), a relação entre 
causa e efeito faz parte de todo o ser, isto é, para Santo Tomás, todo ser 
criado. Mas há uma ressalva a ser feita: “nosso intelecto, ao pensar que uma 
coisa está em relação a uma outra, pensa simultaneamente uma relação desta com 
aquela, embora, na realidade, por vezes elas não estejam em relação.” (SCG II, 
13). Na verdade, do fato de pensarmos Deus numa relação não se 
segue, pelo simples fato de assim pensarmos, que Ele passe a ter uma 
determinada propriedade. A ligação entre causa e efeito é uma 
necessidade metafísica para as criaturas e uma necessidade meramente 
nominal, ou seja, ancorada na semântica dos termos, ao se tratar da 
relação a partir de Deus. Há um fundamento real, sim, mas no limite do 
criado. Se causa e efeito são expressos como uma relação é porque 
neles está presente essa maneira de ser relativa às criaturas. O ser se diz 
de muitas maneiras, já afirmava Aristóteles, e relação é uma delas.  

Mas o que há na relação que faz que ela seja uma maneira de ser? 
Segundo Aristóteles, a relação é a imbricação de “termos cuja essência é ser 
dita depender de outras ou se referir de alguma outra maneira a uma outra coisa” 
(Categorias 7, 6b 6-8). Ora, o que são causa  efeito se não dois termos 
que dependem, quanto a sua significação, isto é, em segunda intenção, 
de uma maneira ou outra, um do outro. Mas essa implicação semântica 
não sujeita necessariamente a causa de algum tipo de dependência real. 
Trata-se de um vínculo meramente nominal. Sob a perspectiva 
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semântica, o termo 'efeito' já carrega consigo a ideia de dependência 
frente a uma causa. Todo efeito é, efetivamente, uma consequência de 
algo que não ele próprio: se há um efeito, é porque há uma causa. O 
mesmo ocorre com o termo 'causa'. Um exemplo que ilustra essa 
relação que há entre os termos 'posterior' e 'anterior'. Só há 'posterior' 
se ele vier depois de algo tomado com 'anterior'. Ou seja, não há razão 
de dizer que algo é posterior se já não se admite que há um anterior. 
Esta implicação convém igualmente aos conceitos de causa e efeito. 
Mas trata-se de uma necessidade de implicação entre conceitos e não 
uma necessidade absoluta (lógica) aplicável a todo e qualquer caso. É 
verdade que temos a tendência natural de confundir o conceito como 
real, mas este não é um bom caminho. Que Deus, como causa, 
necessite efetivamente de um efeito não é mais que uma necessidade 
dos conceitos e não uma necessidade real de Deus. Essa distinção, 
embora seja trivial, é importante para Santo Tomás porque permite 
evitar a confusão de atribuir a Deus uma necessidade que Ele não 
possui. 

Ambos os significados que acabamos de conferir à 'causa' podem 
ser aplicados a Deus, mas nenhum implica uma limitação ao ser divino. 
Aliás, o primeiro afirma sua liberdade e, sobretudo, seu poder. No 
segundo caso, Deus não se encontra coagido em si mesmo pela 
necessidade semântica que uma relação assim parece requerer, já que tal 
necessidade do nosso pensar e do nosso dizer é inofensiva à liberdade 
divina. Com efeito, nosso modo de pensar em nada interfere no ser das 
coisas. Por exemplo, não é por pensarmos sucessivamente todos os 
objetos que estão à nossa frente neste momento e neste ambiente que 
eles existam sucessivamente; na verdade, eles existem simultaneamente. 
Além disso, como expõe o exemplo da casa e da árvore citado acima, a 
necessidade semântica da implicação dos termos não determina 
qualquer dependência ou alteração real num dos polos da relação. E 
isso, por vezes, mesmo em casos que estão envolvidos dois seres 
criados, quanto mais se levarmos em conta o caso do ser divino. 

Não negamos, é certo, a anterioridade ontológica da causa para com 
o efeito; não é disso que se trata aqui. O que se quer marcar é que o 
vínculo entre eles reclama, apenas sob um certo ponto de vista, um 
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caráter de indissociabilidade. Se é assim, embora nosso pensamento 
conceba uma ligação semanticamente necessária de dependência de um 
vis-à-vis do outro, ontologicamente não é necessário que esteja presente 
em ambos (efeito e causa) algo de real que corresponda a esta ligação de 
maneira universamente aplicável. Trata-se apenas de uma necessidade 
do nosso modo de pensar justificada por uma relação real presente 
somente no universo dos seres criados. A lógica não contradiz o ser; 
muito pelo contrário, o confirma. Se a lógica encontra em algo real uma 
ligação que só pode ser pensada como necessária, esta ligação deve 
existir realmente, mas nem sempre da maneira como se dá no 
pensamento. A necessidade semântica (que é justificável, mas que não 
implica necessidade absoluta) presente na relação que o pensamento 
estabelece entre os significados dos termos causa e efeito é uma 
necessidade do nosso modo de pensar o significado dos termos e não 
de todas as coisas em si mesmas, embora tenha um fundamento real na 
maioria dos casos. 

Cremos ter mostrado, com a exposição anterior, que as coisas não 
se apresentam à nossa consideração da mesma maneira. O termo 'causa' 
pode ser considerado sobre pontos de vista diferentes. As armadilhas 
escondidas sob conceitos como o de 'causa' devem ser desarmadas. O 
resultado dessa tarefa de exame dos conceitos, do modo de ser que é a 
relação e da nossa maneira de pensar, é conseguir fundamentar como, 
no caso de Deus, a dependência não se dá realmente. Nesse caso, a 
dependência é uma via de mão única que vai das criaturas para Deus. 

A relação de causa/efeito entre Deus e as criaturas se exprime, 
como observa L-B Geiger, da seguinte maneira. Deus  comunica às 
criaturas ser e perfeições. As criaturas imitam a Deus, pois não pode 
haver uma mesma forma partilhada por ambos dada sua infinita 
diferença ontológica. Não há forma comum entre Deus e as criaturas, 
mas Deus permite que as criaturas se assemelhem a Ele em algum grau. 
O que há de comum, ou seja, o elo entre a comunicação divina e a imitação, 
por parte das criaturas, é a similitude transmitida pelo ato de causar ao 
ser causado. Essa similitude, denominada de 'similitude por imitação', 
possui uma orientação principal: ela parte das criaturas em direção a 
Deus, isto é, são criaturas que, a propriamente dizer, guardam uma 
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similitude para com Deus e não o contrário. 

Deus é o exemplar máximo. Ele é o padrão a partir do qual todos os 
outros seres devem ser medidos. O que comumente encontramos no 
mundo são relações simétricas que a semelhança estabelece. No caso de 
Deus, a similitude se traduz como assimetria fundamental entre o 
infinito e o finito. 

 

Se se concede de alguma maneira que a criatura é semelhante a 
Deus, não se pode de forma alguma conceder que Deus seja 
semelhante às criaturas, pois, como explica Dionísio, (a semelhança 
não é mútua a não ser entre os seres que pertencem a uma mesma 
ordem, não entre efeito e causa). Assim, nós dizemos corretamente 
que um retrato se assemelha a seu modelo, mas não que o modelo 
se assemelhe a seu retrato.2  

 

Não obstante, enquanto relação entre causa e efeito, ou seja, 
enquanto implicação semântica dos termos, o vínculo entre ambos 
precise ser pensado por nós nos dois sentidos. 

A similitude possui um outro fundamento. Ele é expresso pela 
noção de proporcionalidade que deve haver entre uma causa e efeito. 
Entre causa e efeito podemos formular três teses que descrevam suas 
possíveis (aqui significando pensáveis ou formuláveis) relações: (a) que 
causa seja superior ao efeito; (b) que a causa tenha o mesmo grau de 
perfeição que o efeito e (c) que  a causa seja inferior ao efeito. Destas 
três sentenças, as duas primeiras são aceitas sem dificuldades, mas a 
terceira é rejeitada. Por que? Porque a relação entre causa e efeito é 
regida por algum princípio que é infringido quando se pleiteia que o 
efeito seja superior à sua causa (sentença c). 

Mas qual seria esse princípio? A nosso ver, trata-se do princípio 
parmenídico de que 'do nada, nada vem'. Sua formulação apresenta 
como ideia de base o fato de que tudo que existe possui, e precisa 
possuir, uma razão de ser. Será isso uma necessidade da nossa 
                                                        
2 STh I, q.4, a.3, ad.4 
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inteligência, do próprio ser, ou de ambos? Nesse último caso é uma 
necessidade do pensamento porque é uma necessidade do ser. Ou seja, 
não somente uma necessidade do nosso modo de pensar ou do nosso 
modo de conhecer, mas, também, uma necessidade ontológica. 

Trata-se, certamente, de uma necessidade de nossa inteligência 
porque não podemos pensar em algo que surja, simplesmente, sem 
nenhuma razão de ser. É claro que podemos dizê-lo ou proferi-lo, mas 
o que ocorre, então, é um dizer sem sentido, um puro flatus vocis. A 
razão de ser de um efeito qualquer já se encontra em sua causa e 
afirmar um efeito sem causa é tropeçar numa das deficiências de nossa 
capacidade da linguagem, que é a de poder juntar e proferir um 
conjunto de palavras sem que se forme um significado. 

Mas é uma necessidade do ser também. Todo efeito possui uma 
dependência ontológica frente à sua causa, tanto no que refere à sua 
atualização, quanto às características que possuirá. Todo efeito está em 
potência em sua causa. E toda causa só pode atualizar aquilo que 
de alguma maneira esteja na sua capacidade de agir. Suponhamos, por 
exemplo, uma causa C e um efeito desta causa C'+D, onde C' é um 
efeito de C e D está por um grau de ser ou de perfeição que não se 
encontra, sequer virtualmente, em C. Nesse caso, C'+D não pode ser 
efeito de C, pois, na suposição, D proviria do não-ser. Um ser não 
pensante não gera um ser pensante, pois não está dentro de suas 
possibilidades fazê-lo. Se é assim, a sentença (c) deve ser rejeitada. 

Restam, então, as duas outras teses. Elas afirmam que o efeito 
decorrente de uma causa se encontra, em algum grau, proporcionado a 
esta causa. Santo Tomás fornece na Suma de Teologia I, q. 4,a. 3 uma 
lista de casos que exemplificam esses múltiplos graus. 

Os exemplos são os seguintes: 1) dois corpos igualmente brancos 
são iguais em similitude, ou seja, a comunicação da similitude se dá 
segundo a definição e segundo o modo de realização; trata-se da 
similitude perfeita; 2) um corpo menos branco ou mais branco, a forma 
'branca' é a mesma segundo a definição, mas difere no modo de 
realização dada a diferentes intensidades; 3) entre agentes não unívocos 
e seus efeitos, a forma é comum, mas não segundo o mesmo conteúdo 
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inteligível (ratio), como é o caso do homem que fabrica uma máquina. A 
perfeição da máquina é uma perfeição que existe no homem de modo 
diferente. 

Os exemplos 1 e 2 pertencem à categoria de semelhança na qual a 
causa possui um grau de perfeição de algum modo equivalente ao do 
seu efeito. É o caso da geração dos seres da mesma espécie: um 
homem, exemplifica Santo Tomás. 

Já no exemplo 3, quando se refere aos agentes não unívocos, o 
Aquinate tem em mente uma assimetria entre causa e seu efeito “a forma 
de grau inferior não pode, ao agir, estender sua semelhança a um grau mais elevado; 
mas a forma superior poderá, ao agir, estender sua semelhança a um grau inferior.” 
(SCG. I, cap. 65). É o caso do arquiteto como causa do edifício por ele 
projetado. Eles não pertencem a mesma espécie nem ao mesmo gênero. 
O arquiteto, como ser inteligente, é mais perfeito que a edificação que 
projeta. Ela é útil certamente, mas não se equipara às inumeráveis 
possibilidades que estão ao alcance de uma mente racional. E, se esse 
exemplo de diferença de perfeição entre o arquiteto e o edifício que 
projeta já é suficientemente claro, apliquemos essa distinção de 
perfeição ao caso de Deus e do ser criado. Chegamos, assim, ao caso da 
assimetria fundamental entre o infinito e o finito. Não obstante, mesmo 
aí, há uma relação de similitude. Ela se baseia, por um lado, no fato de 
todo ser criado, enquanto ser, assemelhar-se ao princípio de todo ser, a 
saber, Deus. Por outro lado, no fato de Deus, como agente, agir de 
acordo com sua forma (pois todo agente atua de acordo com sua 
forma) e, deste modo comunicar algo desta forma.   
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Resumo: O artigo expõe uma interpretação a respeito da afirmação 
supostamente paradoxal de Kant, contida no Cânone da razão pura – “a 
liberdade prática pode ser conhecida pela experiência”. Contrastaremos o 
Cânone e a Dialética transcendental visando esclarecer aspectos relacionados ao 
conceito de liberdade prática. A exposição do argumento pode ser dividida em 
três etapas: (i) esclareceremos a controvérsia que envolve a Dialética e o Cânone 
a respeito do vínculo da liberdade prática com a liberdade transcendental, pois 
a primeira defende uma dependência da liberdade prática em relação à 
liberdade transcendental, e a última nega essa dependência; (ii) mostraremos 
que a noção de liberdade prática em questão em ambas as partes da Crítica 
pode ser definida em termos de independência e auto-determinação do 
arbítrio, portanto, liberdade prática pode ser definida como a liberdade do 
arbítrio; (iii) apontaremos como a consciência de si pode ser considerada um 
elemento constituinte do conceito de arbítrio, isto é, que a escolha e a 
deliberação é sempre acompanhada da consciência daquele que age.  
Acreditamos que por meio destas três etapas é possível compreender a 
afirmação kantiana de que podemos conhecer a liberdade prática pela 
experiência, pois, se liberdade prática designa a liberdade do arbítrio podemos 
conhecê-la sempre que, conscientemente, deliberamos a respeito de algo. 
 
Palavras-chave: Liberdade prática. Liberdade transcendental. Arbítrio. 
Dialética transcendental. Cânone. 
 
 
1. LIBERDADE PRÁTICA: O NÚCLEO DO PROBLEMA 

Na Crítica da razão pura existem duas definições distintas de liberdade 
prática, uma que é caracterizada negativamente como a independência 
do arbítrio frente aos impulsos sensíveis, e outra caracterizada 
positivamente, como a capacidade da razão pura ser prática. 
Paralelamente, existem dois problemas subjacentes ao conceito de 
liberdade prática que são elucidados quando confrontamos a Dialética 
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transcendental e o Cânone da razão pura. A divergência entre as duas partes 
da obras são: (i) a respeito da dependência que o conceito de liberdade 
prática tem em relação ao conceito de liberdade transcendental, visto 
que a Dialética defende a necessidade da liberdade transcendental para 
que seja possível pensar uma ação livre, mas o Cânone abdica desse 
pressuposto e, além disso; (ii) afirma que a liberdade prática pode ser 
conhecida pela experiência. Compreender a afirmação de que a 
liberdade prática pode ser conhecida pela experiência requer o 
esclarecimento a respeito da dependência ou não do conceito de 
liberdade prática em relação ao conceito de liberdade transcendental. 
Pois, o tipo de relação (ou de não relação) fixado entre o conceito 
prático e o transcendental de liberdade define o tipo de liberdade 
prática que podemos obter.  

Podemos, então, problematizar a questão a partir do seguinte trecho 
extraído do Cânone da razão pura. 

 

Contudo, saber se a própria razão, nos actos pelos quais prescreve 
leis, não é determinada, por sua vez, por outras influências e se 
aquilo que, em relação aos impulsos sensíveis se chama liberdade, 
não poderia ser, relativamente às causas eficientes mais elevadas e 
distantes, por sua vez, natureza, em nada nos diz respeito do ponto 
de vista prático, pois apenas pedimos à razão, imediatamente, a 
regra de conduta; é, porém, uma questão simplesmente 
especulativa, que podemos deixar de lado, na medida em que para o 
nosso propósito só temos apenas o fazer ou o deixar de fazer. 
Conhecemos, pois, por experiência, a liberdade prática como uma 
das causas naturais, a saber, como uma causalidade da razão na 
determinação da vontade, enquanto a liberdade transcendental exige 
uma independência dessa mesma razão (do ponto de vista da sua 
causalidade a iniciar uma série de fenómenos) relativamente a todas 
as causas determinantes do mundo sensível e, assim parece ser 
contrária à lei da natureza, portanto a toda a experiência possível e, 
por isso, mantém-se em estado de problema. Simplesmente, este 
problema não pertence à razão no seu uso prático [...] A questão 
relativa à liberdade transcendental refere-se meramente ao saber 
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especulativo e podemos deixá-la de lado, como totalmente 
indiferente.1 

 

Três aspectos do trecho supracitado são dignos de atenção: (i) a 
ideia de que a própria faculdade legislativa humana pode ser em última 
instância simplesmente natureza, mas que esse problema não diz 
respeito ao pensamento prático; (ii) a afirmação de que a liberdade 
prática pode ser conhecida pela experiência como uma das causas 
naturais; (iii) a afirmação de que a liberdade transcendental é uma 
questão especulativa dispensável aos objetivos práticos pré-definidos no 
Cânone. A compreensão do que significa – conhecer a liberdade pela 
experiência – conforme a nossa proposta, exige que defendamos um 
conceito de liberdade prática unívoco nas duas partes da obra e 
também a dependência deste conceito em relação à vertente 
transcendental da liberdade. 

 
2. A DIMENSÃO DO CONCEITO DE LIBERDADE 

PRÁTICA NA CRÍTICA DA RAZÃO PURA 

A estrutura argumentativa kantiana a respeito do conceito de 
liberdade prática na Crítica da razão pura é ascendente e pode ser 
compreendida a partir de duas aproximações diferentes. Primeiro, a 
definição do conceito de liberdade prática ocorre por meio de uma 
aproximação ou equivalência com o conceito de arbítrio: “A liberdade no 
sentido prático é a independência do arbítrio frente à coação dos impulsos 
da sensibilidade” (1994 p. 463 – B561). Segundo, a definição ocorre por 
meio de uma aproximação com o conceito de razão e indica que 
liberdade prática é a própria capacidade da razão ser prática2. A 
                                                        
1 Kant, 1994, p. 638 – B831. 
2Quero aqui indicar as passagens que servem de apoio textual para a nossa compreensão de que a 
Crítica da razão pura fornece indícios plausíveis para entendermos a capacidade da razão pura de ser 
prática, i.e a capacidade da razão de legislar por meio de princípios práticos, contudo sem discutir 
o fundamento formal do imperativo prático (a matéria da lei): (i) “Que esta razão possua uma 
causalidade ou que, pelo menos, representemos nela uma causalidade, é o que claramente ressalta 
dos imperativos que impomos como regras, em toda a ordem prática, às faculdades activas. O dever 
exprime uma espécie de necessidade e de ligação com fundamentos que não ocorre em outra parte 
em toda a natureza” (B575); (ii) “Por vezes, no entanto, descobrimos, ou pelo menos julgamos 
descobrir que as ideias da razão mostraram realmente ter causalidade em relação às acções do 
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primeira definição é negativa e nos remete a um conceito de liberdade 
prática que é bastante amplo, visto que a única característica é a 
libertação da coação e a autodeterminação do arbítrio frente os 
impulsos da sensibilidade. Ao passo que a segunda definição se refere à 
liberdade prática enquanto capacidade legislativa, ou seja, que prescreve 
leis à vontade e ao arbítrio. 

Se a principal característica do conceito negativo de liberdade prática 
é a independência do arbítrio frente às causas sensíveis, a liberdade 
prática pode então ser considerada o fundamento da escolha livre, de 
modo que o arbítrio pode optar por qual regra de ação quer aderir. A 
capacidade de autodeterminação do arbítrio significa a livre e 
espontânea adesão a uma regra ou norma de ação. Neste sentido, a 
liberdade prática, aqui compreendida como a liberdade do arbítrio, 
possui por fundamento o conceito de liberdade transcendental, isto é, a 
ideia de uma espontaneidade que começa a agir por si mesmo 
independentemente de qualquer causa precedente. Podemos afirmar 
preliminarmente que a liberdade transcendental, que é a ideia de uma 
espontaneidade absoluta, é o fundamento da escolha livre.  Pois, 
vejamos bem o modo como se configura a relação entre liberdade 
prática e transcendental nesta afirmação: “a supressão da liberdade 
transcendental anularia simultaneamente toda a liberdade prática” 
(1994, p. 464 – B562). A relação de dependência conceitual do conceito 
de liberdade prática concernente ao transcendental parece ser 
intransponível, de modo que, suprimir a liberdade transcendental é 
aniquilar a liberdade prática. Isso significa que seria impossível uma 
escolha livre sem o conceito de liberdade transcendental. 

Explorando as definições e a relação da liberdade prática com a 
liberdade transcendental Guido Almeida coloca a seguinte questão: 

                                                                                                                     
homem, consideradas como fenómenos, e que estas aconteceram porque foram determinadas, não 
por causas empíricas, mas por princípios da razão” (B578); (iii) “A razão é, pois, a condição 
permanente de todas as acções voluntárias pelas quais o homem se manifesta [...] e esta sua 
liberdade não se pode considerar apenas negativamente, como independência perante as condições 
empíricas (de outro modo a faculdade da razão deixaria de ser uma causa dos fenómenos), mas 
também positivamente, como faculdade de iniciar, por si própria, uma série de acontecimentos de tal 
sorte que nela própria nada começa, mas enquanto condição incondicionada de toda a acção 
voluntária” (582). 
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“devemos considerar o conceito de liberdade prática como uma 
especificação do conceito da liberdade transcendental e assimilar as 
escolhas que fazemos à espontaneidade de uma causa transcendental?” 
(Almeida, 1997, p. 180). O caráter intrigante da indagação não é 
desprovido de suporte textual, principalmente pelo fato de que 
poderíamos ser facilmente levados a responder positivamente a questão 
se considerarmos que os dois conceitos recebem definições 
semelhantes. Tanto a liberdade transcendental quanto a prática são 
definidas em termos de independência, a transcendental das ocorrências 
e causas antecedentes e a prática dos impulsos sensíveis, e de uma 
capacidade de autodeterminação, a transcendental pela espontaneidade 
autossuficiente e a prática por determinar qual curso/regra de ação 
seguir. A diferença preponderante é que a liberdade transcendental é 
um conceito a priori da razão e o arbítrio é sensível. 

Podemos, aqui, recorrer ao exemplo kantiano da mentira maliciosa 
para elucidar a questão. A função deste exemplo, diz Kant: é “esclarecer 
o princípio regulador da razão mediante um exemplo extraído do uso 
empírico desse princípio, que não para confirmar (pois tais provas não 
convêm às afirmações transcendentais)” (Kant, 1994, p. 476 – B583). 
Por princípios da razão podemos entender os imperativos que a razão 
impõe como regras ao arbítrio. Neste ponto, fica evidente que a adoção 
da liberdade transcendental constitui mais uma ideia reguladora do que 
propriamente um conceito objetivo. Ideia que serve de princípio 
regulador e é uma pressuposição necessária que concebemos, 
principalmente quando avaliamos a ação de outros agentes. Tomemos, 
então, uma ação voluntária, “uma mentira maliciosa, pela qual um 
homem introduziu certa desordem na sociedade” e que todos os 
espectadores observam e “investigam primeiro as razões determinantes 
que a suscitaram, para julgar em seguida como lhe pode ser imputada 
com todas as suas consequências” (Kant, 1994, p. 476 – B583). 

A investigação das causas e razões determinantes da ação é causal, 
isto é, é uma investigação descritiva que opera por meio de conexões 
causais que visam explicar e justificar a razão pela qual o agente agiu. 
Trata-se de uma investigação antropológica da ação que “investiga 
fisiologicamente as causas determinantes da ação” (1994, p. 473 – 
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B578), mas que somente remonta e conecta a série de eventos 
vinculados direta e indiretamente com o ato. Com a investigação causal 
percebemos e descrevemos as causas da ação tais como: “má 
educação”, “más companhias”, “índole insensível a vergonha”, 
“leviandade e irreflexão” ou “motivos ocasionais”. Amparados neste 
princípio investigativo nós, espectadores da ação, tomamos por regra 
uma lei da natureza a fim de tornarmos o evento (ato) inteligível, isto é, 
buscamos causas e razões que sejam significativas para compreender e 
justificar o modo de agir, porém, tudo que descobrimos, enquanto 
espectadores, é que o evento é uma parte da natureza. A investigação 
causal da ação segue o ponto de vista da antítese da terceira antinomia 
da razão pura que defende a unidade da experiência por meio da 
conexão causal – neste sentido, “dizer que este evento tem uma causa, 
significa similarmente que há alguma coisa que, dada uma lei da 
natureza, torna o evento inteligível ao espectador como uma parte da 
ordem da natureza” (Beck, 1975, p. 83/4)3. Investigação que, por mais 
extensa que possa ser, não é capaz de revelar os fundamentos práticos 
da ação. 

Isto ocorre devido à necessidade inerente à conexão causal onde 
tudo que ocorre, teria necessariamente que acontecer. Isso significa 
reconhecer que a investigação causal revela apenas o que é, não o que 
deve ser. Neste sentido, a ação humana não é considerada diferente dos 
eventos inanimados que ocorrem na natureza em geral e são 
desprovidos de propósitos, motivações e de intenções particulares. A 
noção de uma ligação necessária entre causa e efeito imposta pelo 
ponto de vista causal entra em conflito direto com a contingência 
interna a qual somos levados a conceber quando investigamos a ação 
humana, pois, do contrário, teríamos que abdicar de noções basilares, 
como autonomia e responsabilidade. No entanto, a avaliação da ação 
humana não pode ficar restrita a investigação causal, que se limita 
descrever e a conectar as várias séries causais. Pois: 

 

                                                        
3A tradução das citações de obras cujo titilo original está em língua estrangeira são de nossa 
responsabilidade.  
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Embora se creia que a acção foi assim determinada, nem por isso se 
censura menos o seu autor; não, aliás, pela sua má índole, nem pelas 
circunstâncias que sobre ele influíram, nem sequer pela sua conduta 
anterior; pois se pressupõe que se podia pôr inteiramente de 
parte essa conduta e considerar a série passada de condições 
como não tendo acontecido e essa acção inteiramente 
incondicionada em relação ao estado anterior, como se o 
autor começasse absolutamente com ela uma serie de 
consequências. Essa censura funda-se numa lei da razão, pela qual 
se considera esta uma causa que podia e devia ter determinado de 
outro modo o procedimento do homem, não obstante as condições 
empíricas mencionadas.4 

 

O critério para imputar o ato ao agente é a capacidade de agir livre, 
isto é, independente de causas concomitantes. Isso implica reconhecer 
que a ação contém princípios e fundamentos práticos que não é 
possível abstrair somente por meio da investigação causal. Pois, 
estamos investigando agentes que são dotados de uma faculdade de 
desejar (Begehrungsvermögen) e que são impelidos a agir por meio de duas 
fontes de regra de ação diferentes, pela razão prática e por sua condição 
sensível. Tanto as inclinações quanto à razão oferecem regras de ação 
para o agente que arbitra a respeito dessas regras de ação, de modo que, 
a escolha determina o curso da ação. Neste ponto, conforme podemos 
observar na citação, a escolha se configura como uma espécie de 
começo absoluto de uma determinada série causal.  O ato de mentir, 
diz Kant, é independente das séries causais antecedentes, de outros 
cursos de ações e de outras decisões tomadas anteriormente, de modo 
que podemos considerar este ato como inteiramente incondicionado 
em relação a outros atos antecedentes5. Incondicionado apenas em 

                                                        
4 Kant, 1994, p. 476 – B583, grifo nosso. 
5 O arbítrio tem uma característica singular, pois é um conceito ambivalente e apesar de ser 
empírico recebe imperativos que derivam da razão prática que podem ser técnico-pragmáticos ou 
categóricos. Cf. Guyer, 2006, p. 217. “devemos supor que no nível empírico os eventos sucedem 
uns aos outros de acordo com as leis causais deterministas, mas, o mundo fenomenal é ainda, 
expressão de escolhas noumenalmente livres, e as consequências teriam sido diferentes se aquelas 
escolhas noumenais tivessem sido diferentes”; Delbos, 1904, p. 6. “Na Religião nos limites da 
simples razão, Kant parece dar ao livre arbítrio um caráter inteligível como aquele que tinha a 
liberdade transcendental; no entanto, aqui, o livre arbítrio é capaz de mudar, pois ele pode se 
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relação às outras séries causais, não significa que é uma série causal 
ontologicamente distinta das outras, mas é relativamente primeira6. 
Portanto, fica evidente da exposição que ao avaliarmos um ato 
devemos considerar o agente como se (als ob) ele “começasse 
absolutamente uma série de consequências”, por isso o ato lhe é 
imputável7. 

E então, será que podemos dizer que a liberdade prática é uma 
especificação do conceito de liberdade transcendental por meio das 
escolhas que fazemos? Ao que parece, nós podemos dizer que devemos 
considerar a escolha do agente “como se” ele tivesse começado 
absolutamente uma nova série de consequência. Neste sentido, a 
resposta seria positiva, mas é preciso destacar que a liberdade 
transcendental é absolutamente independente de causas anteriores, isto 
é, sem relação alguma com séries antecedentes e, no caso da escolha 
humana, Kant diz apenas que podemos nos determinar – agir - de 
modo diferente de outrora. A imputabilidade das ações, na filosofia 
crítica, é uma espécie de prova objetiva da necessidade subjetiva de 
assumirmos a liberdade transcendental como fundamento da liberdade 
prática. A inteligibilidade do raciocínio prático seja no âmbito moral ou 
jurídico depende da ideia de espontaneidade e autodeterminação, caso 
contrário, infrações a lei seriam impossíveis e ininteligíveis. 

No entanto, se a dependência da liberdade prática em relação à 

                                                                                                                     
converter do mal ao bem; e por outro lado não é diferente da vontade autônoma, porque ele pode 
se determinar, e de fato ele se determina ao mal”.   
6 Höffe, 2013, p. 237. “enquanto o ser humano sempre põe em curso só séries relativamente 
primeiras de eventos. Por toda parte onde ele realiza a liberdade de ação, ele coloca em curso, não 
obstante isso, uma nova série de eventos. Em diferença ao grande criador, ele jamais realiza, 
porém, mais do que uma pequena criação”. 
7Guyer, 2008, p. 119. “Em outros lugares, Kant sugeriu que a imputação de responsabilidade das 
ações é uma questão inteiramente empírica e não pressupõe liberdade transcendental. 
Considerando a imputação de responsabilidade dada em suas conferências sobre filosofia moral – 
eu me refiro às conferências dadas na segunda metade de 1770 – Kant defende que a imputação de 
responsabilidade para ações exige a suposição que o agente seja livre mais do que compelido na 
execução da ação, mas a distinção entre liberdade e compulsão que ele emprega aqui parece ser 
estritamente empírica e não transcendental [...] Kant claramente assume como uma questão de fato 
empírico que a intoxicação prejudica a capacidade de refletir a respeito da legalidade e das 
consequências de suas ações e que, tal suposição não é consistente com, mas realmente assume a 
verdade do determinismo”. 
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liberdade transcendental fica evidente na Dialética, no Cânone essa 
dependência é negada de modo contundente. Para entendermos o 
significado da afirmação kantiana que diz que a liberdade prática é 
possível mesmo sem a liberdade transcendental é preciso compreender 
o contexto e os objetivos inerentes ao Cânone, que, ao que parece, 
distancia-se propositadamente dos elementos transcendentais. A 
principal tarefa do Cânone é estabelecer o conjunto dos princípios a 
priori da razão pura no seu uso prático, isso porque, Kant acredita que 
um Cânone no uso especulativo é algo impossível – “o proveito maior e 
talvez único de toda filosofia da razão pura é, por isso, certamente 
apenas negativo; [...] em vez de descobrir a verdade, tem apenas o 
mérito silencioso de impedir os erros” (Kant, 1994, p. 633 – B823). O 
Cânone expõe o fracasso do conhecimento especulativo em relação a 
conhecimentos puros de certos objetos transcendentes, demonstrando 
que o uso prático da razão, em relação a conhecimentos puros, é o 
único caminho que lhe resta. Percebemos aqui, que o objetivo proposto 
requer um distanciamento dos elementos especulativos da razão e é por 
causa desta sutil prerrogativa que a liberdade transcendental pode ser 
colocada de lado. 

No contexto geral, as definições estabelecidas na Dialética e no 
Cânone a respeito da liberdade prática e da liberdade transcendental são 
absolutamente congruentes entre si (Cf. Allison, 1990, p. 55). Contudo, 
haveria uma suposta contradição no modo como os dois textos 
estabelecem a relação entre os dois tipos de liberdade, a saber, a 
Dialética defende a necessidade de conceber a liberdade transcendental 
como fundamento da liberdade prática e o Cânone abdica desta 
necessidade8, pois defende que a liberdade prática é possível sem a 
noção de um começo absolutamente espontâneo – e considera que a 
liberdade transcendental é “uma questão especulativa, que podemos 
deixar de lado, na medida em que para o nosso propósito só temos 
apenas o fazer e o deixar de fazer” (Kant, 1994, p. 638 – B831). 
Identificar uma contradição entre o Cânone e a Dialética requer defender 
ou corroborar com as seguintes ideias: (a) que a dependência da 

                                                        
8 Cf. Allison, 1990, p. 55 “Uma vez que Kant, no Cânone, está explicitamente interessado com a 
liberdade prática, ele tem pouco a dizer sobre a vertente transcendental”. 



Liberdade prática: a intrínseca relação entre a consciência de si e o ato de julgar 

Metafísica: Fundamentação e Crítica 

| 29 

liberdade prática em relação à liberdade transcendental é ontológica e 
não epistêmica; (b) e que uma espécie de liberdade meramente 
comparativa é suficiente para a moralidade9. 

A abordagem kantiana da liberdade transcendental é evasiva e 
prudente, pois, mesmo na Dialética ele se esquiva de qualquer tentativa 
de provar a liberdade transcendental, contentando-se em provar a 
necessidade e a possibilidade lógica de concebermos essa espécie de 
causalidade espontânea – “tais provas não convém a afirmações 
transcendentais” (Kant, 1994, p. 476 – B5830). Portanto, perante a 
carência de explicações mais lúcidas a respeito do conceito de liberdade 
transcendental devemos indagar a respeito do real significado da 
afirmação que diz que a liberdade transcendental, conceito obscuro e 
incognoscível, é o fundamento da liberdade prática, sem a qual, esta 
última seria impossível. Afirmar que a liberdade prática depende da 
liberdade transcendental é dizer que é absolutamente inteligível 
pensarmos ou concebermos a ação humana a partir de um ponto de 
vista espontâneo, da capacidade de autodeterminação, a despeito das 
causas concomitantes10. Não significa que precisamos ser 
transcendentalmente livres para sermos livres no sentido prático, por 
isso, a dependência entre os dois conceitos é meramente conceitual e 
não ontológica11, principalmente, porque o conceito de liberdade 
transcendental é especulativo – “uma ideia criada pela razão”. O Cânone 
abdica dos interesses especulativos subjacentes à liberdade, pois 
“simplesmente, este problema não pertence à razão no seu uso prático” 
(Kant, 1994, p. 638 – B831). As questões especulativas são indiferentes 
ao problema prático proposto no Cânone, que é o de estabelecer a 
realidade objetiva dos princípios da razão pura no seu uso prático.  

                                                        
9 Opções compartilhadas pelos defensores da “patchwork theory”; cf. Allison, 1990, p. 57. 
10 Perebom, 2006, p. 548. “Kant esforça-se para mostrar que é racional para nós, do ponto de 
vista prático, acreditar que somos transcendentalmente livres e irracional para nós não acreditar. 
Ele pretende mostrar que o cético a respeito da liberdade transcendental é irracional do ponto de 
vista prático”. 
11 Esteves, 2009, p. 60.  Julio Esteves expõe uma posição contrária sem, contudo, apresentar um 
argumento convincente que torna a relação entre liberdade transcendental e prática ontológica, “é 
difícil aceitar que Kant tivesse aqui em mente outra coisa que não uma relação de dependência 
ontológica: o ser da liberdade prática está de tal modo fundado no da variante transcendental, que 
a destruição da segunda levaria à aniquilação da primeira”. 
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Poderíamos também identificar certa primazia da experiência prática 
em relação aos problemas especulativos, pois confrontados pela 
necessidade invariável de agir recorremos à razão na sua função de 
faculdade legisladora, visando obter uma regra de conduta capaz de 
orientar e conduzir a ação a um fim. Perante essa facticidade prática, 
digo, perante as demandas sociais, jurídicas, psicológicas e sentimentais 
que tornam iminentes a necessidade do ser racional agir, os problemas 
teóricos ficam suspensos, pendentes em segundo plano. Não se trata, 
porém de um agnosticismo indiferente, isto é, um abandono definitivo 
das questões especulativas, apenas de dizer, como explica Paton, “que a 
ação não é precedida pela intelecção, mas é em si mesma inteligível, i.e, 
pensamos agindo” (Paton, 1947, p. 87). Confrontados pela necessidade 
de agir não perguntamos pela legitimidade da ideia de liberdade 
transcendental, apenas agimos – “pois apenas pedimos à razão, 
imediatamente, a regra de conduta [...] só temos apenas o fazer ou o 
deixar de fazer” (Paton, 1947, p. 87). 

Não obstante, a própria Dialética coaduna com este ponto de vista 
de que os problemas especulativos são secundários em relação à 
facticidade prática, ao afirmar que: “quando se tratasse do fazer e do 
agir, este jogo meramente especulativo da razão desapareceria como os 
fantasmas de um sonho e escolheria os seus princípios unicamente de 
acordo com o interesse prático” (Kant, 1994, p. 427 – B503). Aqui, a 
diferença é que a ação cuja noção de liberdade prática tem por 
fundamento a liberdade transcendental é análoga a um primeiro 
começo da série e a ação realizada sob a noção de liberdade prática que 
não tem por fundamento a liberdade transcendental seria apenas 
voluntária. Neste sentido, tomar a indiferença do Cânone como um 
descarte definitivo da liberdade transcendental12 é aceitar que um 
conceito meramente psicológico (empírico) de liberdade é suficiente 
para a moralidade. E agir conforme este conceito comparativo de 
liberdade significa agir voluntariamente, sem coerção. Concepção que 
foi definida na Crítica da razão prática (Cf. Kant, 2011, p. 157) como a 

                                                        
12 Esteves, 2009, p. 57. “Segundo Carnois, por constituir um problema, Kant teria banido a 
liberdade transcendental da filosofia prática, ficando então com a variante prática e não 
problemática, por ser atestada por introspecção”. 
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“liberdade de um assador giratório” (Kant, 2011, p. 157). Opção que 
parece ser inviável, visto que a moralidade exige algo a mais do que o 
simples agir voluntário.   

Tendo em vista que a liberdade não é provada, o determinismo 
natural é uma possibilidade que assombra o agir livre, isto é, é um 
perigo iminente e possível e, por isso, existe a possibilidade epistêmica 
de que nossa liberdade e a nossa capacidade prático-deliberativa seja 
algo ilusório (Cf. Allison, 1990, p. 63). Interpretando o Cânone ao pé da 
letra fica difícil aceitar a alegação de que a liberdade prática é possível 
independentemente da liberdade transcendental, pois, a indiferença 
exposta em relação à questão especulativa corresponde mais aos 
interesses de estabelecer um Cânone no uso prático da razão do que 
propriamente invalidar a importância da liberdade transcendental. 
Podemos, neste ponto, concordar plenamente com a interpretação de 
Victor Delbos que interpreta bem o movimento do pensamento 
kantiano no que diz respeito à liberdade transcendental, pois para 
Delbos “a evolução do pensamento kantiano vai cada vez mais 
excluindo ou omitindo da ideia de liberdade os elementos 
transcendentais e inaplicáveis para reter os elementos aplicáveis e 
imanentes” (Delbos, p.1905, p. 6). 

 
3. A CONSCIÊNCIA DE SI E O ATO DE JULGAR 

“Abster-se de julgamento é questão de esperança infinita.” 13 

Podemos, a partir do próprio exemplo da mentira maliciosa, 
explorar o aspecto reflexivo e as características positivas do arbítrio. 
Pois, o arbítrio pode determinar qual regra de conduta quer aderir e 
pode também se orientar por princípios da razão prática. Neste sentido, 
a compreensão da reflexividade e do poder de autodeterminação do 
arbítrio requer tomar como ponto de partida a afirmação kantiana de 
que o arbítrio é patologicamente afetado pelos móbiles da sensibilidade. 
Dizer que o arbítrio é patologicamente afetado significa dizer que ele é 
despertado por sentimentos e inclinações sensíveis (Triebfeder). 
Contudo, essa suscetibilidade aos impulsos da sensibilidade não torna a 

                                                        
13 Fitzgerald, F. Scott – O grande Gatsby. 
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ação necessária porque o arbítrio é livre (arbitrium liberum), isto significa 
que ele é capaz de se auto-determinar independentemente da coação 
dos sentidos. Aqui, duas coisas são dignas de observação: (i) a 
insuficiência normativa dos móbiles sensíveis, visto que incidem sobre 
o arbítrio, mas não o determina porque são apenas interesses subjetivos 
do desejar, portanto, carecem de autoridade (legal e motivacional) para 
tornar a ação efetiva; (ii) a capacidade de autodeterminação do arbítrio é 
a capacidade de arbitrar, aderir ou recusar uma regra de ação que deriva 
não apenas da condição sensível, mas da própria razão. 

O arbítrio é um dispositivo da faculdade de desejar cuja função é 
executiva, ou seja, arbitrar a respeito da regra de ação. A faculdade de 
desejar é constituída por vontade, arbítrio e desejo – e: “na medida em 
que está unida a capacidade de cada um com a capacidade de realizar 
seu objeto mediante ação própria chama-se arbítrio (Wüllkur); se não 
está unida a essa consciência seu ato é mero desejo (Wunsch)” (Kant, 
1977, p. 670). Portanto, a decisão a respeito de uma representação que é 
uma regra possível para a ação não é desprovida da consciência, isto é, 
da consciência prudencial a respeito das consequências de agir 
conforme determinada regra e nem da consciência da possibilidade de 
efetivação da ação escolhida. Arbitrar é fazer uma escolha a partir de 
uma série de critérios que envolvem o reconhecimento dos fins 
almejados e dos meios necessários para alcançá-lo. 

Outra importante caracterização do conceito de arbítrio está contida 
na Religião nos limites da simples razão: “a liberdade do arbítrio (die Freiheit 
der Willkür) tem a qualidade peculiar de não ser determinada para a ação 
por nenhum móbil (Triebfeder)” (Kant, 1977, p. 670). A veemência da 
afirmação kantiana de que as inclinações não interferem nas ações pode 
parecer algo válido e aplicável unicamente a anjos e seres celestiais, 
porém, no complemento da frase fica evidente que o propósito não é 
negar que os móbiles sensíveis podem influenciar as ações, mas 
ressaltar que eles podem “apenas na medida em que o homem o 
adotou/incorporou (aufgenommen) a sua máxima (o tomou como regra 
universal e conforme qual quer se comportar)” (Kant, 1977, p. 670). A 
ação influenciada por desejos ou inclinações em geral dependem de que 
esses móbiles sejam elevados à condição de princípio subjetivo do 
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querer, depende de que eles sejam incorporados à máxima. Agir por 
desejo ou por impulso é aceitá-los como regra e fundamento da ação, 
isto é, é tomá-los como sendo uma razão plausível que seja capaz de 
justificar o ato perante o escrutínio público14.  

Portanto, agir por influência das inclinações é atribuir condição 
normativa a essas inclinações, fornecendo lhes a autoridade (aprovação) 
necessária para tornar-se uma norma. As inclinações são destituídas de 
qualquer autoridade normativa, logo, não são dignas de respeito e não 
possuem nenhum valor moral, e podem, no máximo, serem aprovadas 
(Cf. Kant, 1970, p. 31). Tal aprovação pode ser considerada um 
“complemento de suficiência” da razão em relação às inclinações. 
Henry Allison explica esse complemento de suficiência do seguinte 
modo: “esta ideia de um complemento de suficiência corresponde 
claramente à incorporação de incentivos para a máxima”, e assim, “o 
ponto essencial é que de algum modo à razão intervém em ações 
baseadas por motivos sensíveis” (Allison, 1996, p. 131). Uma questão 
que está diretamente ligado a esta problemática é a imputação das 
ações, pois devemos compreender que há uma participação ativa do 
agente no ato, caso contrário, as ações seriam humanamente 
inimputáveis. É essa a principal diferença entre um arbítrio livre e um 
arbítrio bruto, pois no caso dos seres racionais não é o instinto que 
determina a resposta às inclinações, mas nós que decidimos transformá-
las ou não em máximas.  

No entanto, de que modo podemos defender que a atividade de 
arbitrar é uma atividade consciente? Podemos, aqui, recorrer a uma 
passagem da Dialética em que Kant afirma que o ser racional além de 
conhecer a natureza “conhece a si mesmo [erkennt sich selbst] pela 
simples apercepção [...] em actos e determinações internas que não 
pode, de modo algum, incluir na impressão dos sentidos” (Kant, 1994, 

                                                        
14 Reath, 2006, p. 18. “Como então as inclinações influenciam as escolhas? A visão de Kant, eu 
quero defender, decide-se agir por um incentivo de qualquer tipo considerando o como 
fornecendo uma razão suficiente para a ação, uma razão com força normativa que se coloca não 
apenas para o agente, mas para outros [...] inclinações influenciam as escolhas sendo consideradas 
como fontes de razão que podem ser citadas, de algum modo, para justificar suas ações. Sua 
influência sobre a escolha não vem simplesmente pela energia ou de sua força enquanto inclinação, 
mas do valor que o agente supõe que eles possuem”.  
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p. 471 – B574). Neste ponto, poderíamos, equivocadamente, pressupor 
uma espécie de autoconhecimento, algo que é impossível, dada a 
impossibilidade de apreender uma intuição de si mesmo. 
Contrariamente, o que a citação supracitada designa é a consciência que 
temos de nós mesmos quando julgamos e avaliamos. Consciência das 
nossas próprias atividades internas, “atos e determinações” que são 
inapreensíveis pela impressão dos sentidos. Essa consciência é possível 
porque: (i) somos confrontados pelas demandas morais, sociais, 
jurídicas e psicológicas a agir invariavelmente, de modo que, é 
impossível o arbítrio não agir, não julgar, não escolher ou não decidir, e 
mesmo a opção de ficar em repouso ou de negligenciar as opções 
disponíveis (regras de ação), constitui por si só uma decisão; (ii) arbitrar 
é agir, é desencadear uma série de consequências que tornam se 
atribuíveis ao agente, que é um agente espontâneo dotado da 
capacidade de autodeterminação. Portanto, abster-se da decisão não é 
uma opção disponível ao arbítrio, de modo que, a tomada de decisão é, 
de forma invariável, absolutamente necessária. 

Perante a multiplicidade de regras de ação que o arbítrio coloca 
constantemente na balança e que julga de acordo com critérios pré-
estabelecidos, bom, agradável, doloroso, possível, impossível etc. 
podemos concluir que a liberdade do arbítrio (liberdade prática) é uma 
liberdade autoconsciente. Guido Almeida sintetiza a questão a respeito 
da relação entre arbítrio e consciência de si da seguinte maneira. 

 

Podemos dizer que o arbítrio humano é o poder de escolher aquilo 
que os imperativos representam como devendo ser feito. Esse 
poder, porém, é um poder que o homem não pode possuir sem 
saber que o possui, uma vez que a consciência de si está 
necessariamente ligada ao poder de julgar, ou por outras, porque 
não é possível julgar sem saber que se está julgando. Eis assim 
explicado por que Kant pode dizer que o homem sabe pela 
“apercepção”, isto é, pela consciência de si mesmo, que tem o 
poder de arbítrio. Eis também explicada a importância de remeter à 
consciência do agente ao falar da liberdade do seu poder de escolha, 
que consiste não em ser a consciência uma instância de validação do 
conceito, mas, um aspecto do próprio conceito do arbítrio humano, 
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na medida em que este não é simplesmente um poder que se 
exerce, como tudo na natureza, segundo regras, mas com 
base em regras que nos representamos proposicionalmente e 
às quais não podemos, pois, nos conformar (ou delas nos 
desviar) sem saber o que estamos fazendo.15 

 

A citação aborda a questão da consciência do arbítrio concentrando 
a explicação, principalmente, na capacidade do arbítrio de aderir aos 
imperativos que são impostos como regras pela razão. Isso indica que, 
não obstante a sua condição sensível, o arbítrio não precisa ser 
patologicamente afetado para fazer uma escolha, ou seja, ele pode 
arbitrar também sobre a representação proposicional de bom que é 
expressa pelos imperativos da razão16. Também podemos considerar 
que a consciência não é uma simples instância de validação do conceito 
de arbítrio, mas um aspecto inerente ao conceito de arbítrio. Isso 
significa que toda escolha está acompanhada da consciência, Escolher, 
é, entre outras definições, priorizar alguma coisa renunciando a outras. 
A consciência de si é inseparável da capacidade de julgar, isso porque, 
julgar é estabelecer relações, pesos e medidas, é definir prioridades 
construindo assim uma hierarquia de preferência em relação a algo. 

Com o conceito de liberdade prática centrado na capacidade de 
autodeterminação do arbítrio a consciência de si é um elemento central, 
pois designa justamente a consciência da capacidade de escolha do 
agente – portanto, capacidade de agir consciente da liberdade inerente a 
cada julgamento e escolha. A consciência de si é um aspecto 
indispensável para compreendermos a afirmação kantiana que diz que 
podemos conhecer a liberdade pela experiência. Pois, se considerarmos 
que a definição de liberdade prática se equivale à liberdade do arbítrio 
nós podemos conhecer a liberdade prática por meio de cada escolha, 
visto que definimos a atividade do arbítrio como absolutamente 

                                                        
15 Almeida, 1997, p. 183, grifo nosso. 
16 Kant, 1994, p. 637 – B830. “Um arbítrio é simplesmente animal (arbitrium brutum) quando só pode 
ser determinado por impulsos sensíveis, isto é, patologicamente. Mas aquele que pode ser 
determinado independentemente de impulsos sensíveis, portanto, por motivos que apenas podem 
ser representados pela razão, chama-se livre arbítrio (arbítrium liberum) e tudo o que se encontra em 
ligação com ele, seja como princípio ou como consequência, é chamado prático”. 
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consciente. Isto é, podemos saber que somos livres porque definimos 
espontaneamente o curso de nossas ações conforme critérios próprios, 
de modo que podemos ceder aos impulsos sensíveis, conferindo-lhes a 
condição normativa necessária para a ação, ou por meio de princípios 
da razão prática, conformando-nos com a legalidade prática. Posição 
que depende da manutenção do conceito de liberdade transcendental, 
pois a própria escolha se configura como uma espécie de começo 
absoluto da série, a escolha é sempre o início de uma série de 
consequências. Se prático é tudo aquilo que se encontra em ligação com 
o arbítrio (Cf. Kant, 1994, p. 637 – B830) (arbitrium liberum), então a 
liberdade prática será conhecida pela experiência sempre que um agente 
deliberar conscientemente a respeito dos sentimentos e inclinações 
sensíveis, bem como a respeito dos princípios prático-racionais. 
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Resumo: A intuição é afirmada, nas Investigações Lógicas (texto tido como 
inaugurador da Fenomenologia), como o princípio metodológico: enquanto 
ciência que pretende chegar à intelecção plena dos conceitos e leis por ela 
descritos, a Fenomenologia só pode admitir evidências intuitivas que, pondo 
de lado todo e qualquer pressuposto, excluem de modo absoluto toda dúvida. 
É nesse “intuitivismo” que consiste, precisamente, o significado do lema 
fenomenológico “às coisas mesmas” (zu den Sachen selbst). Porém, a mera 
afirmação de tal centralidade da intuição diz muito pouco enquanto não 
esclarecermos e precisarmos o sentido (complexo) que a noção adquire na 
fenomenologia husserliana: a noção por si só é muito vaga e pode abrir espaço 
a compreensões que, atribuindo à intuição algum sentido distinto daquele 
visado por Husserl, podem perverter o sentido próprio ao seu “intuitivismo”. 
Uma destas possíveis má compreensões já foi referida por Husserl nos 
Prolegômenos à Lógica Pura: trata-se de, ao modo psicologista, conceber a intuição 
como “uma característica psíquica especifica e bem conhecida por todos a 
partir da sua experiência interior” (§49); nesse sentido o intuir seria um mero 
sentimento psicológico afixado a determinados juízos por algum motivo psíquico-
subjetivo; enfim, algo como uma convicção. Uma segunda possibilidade de má 
compreensão da intuição (em larga medida assumida pelo próprio Husserl no 
seu texto “pré-fenomenológico” Estudos Psicológicos para a Lógica Elementar) diz 
respeito a sua posição com relação ao pensamento: o intuir se oporia ao pensar, 
ou estaria fora dele, e, nessa medida, consistiria como que numa capacidade de 
acesso a conteúdos “não pensados”, como um ato de consciência que estaria 
aquém (ou além) do próprio pensar: enfim, que entre o pensar e o intuir 
haveria não só uma distinção, como também alguma exterioridade essencial. 
 
Palavras-chave: Husserl, Intuição, Significação, Conhecimento. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Conforme o projeto esboçado na Introdução às Investigações Lógicas 
(1900-1901), Husserl impõe à teoria do conhecimento fenomenológica 
“a grande tarefa de trazer à claridade e distinção epistemológicas as ideias lógicas, 



Intuição e Significação nas Investigações Lógicas 

Metafísica: Fundamentação e Crítica 

| 39 

os conceitos e leis” (Husserl, 1901, p.7)1. Tais clareza e distinção não 
serão alcançadas por meio de uma compreensão verbal meramente 
simbólica das proposições lógicas, por uma epistemologia que lidasse 
exclusivamente com definições formais. Do mesmo modo, o 
procedimento epistemológico capaz de alcançar clareza e distinção não 
envolverá métodos próprios à orientação científica positiva; a 
Fenomenologia não deve lançar mão de métodos experimentais, 
explicar o conhecimento no sentido de estabelecer sua gênese empírica, 
natural. Mais radicalmente, a Fenomenologia nem sequer se confunde 
com a explicação teórica do conhecimento, no sentido em que não 
examina o conhecimento ao modo de uma mera subsunção de fatos ou 
leis particulares a leis mais gerais2. A Fenomenologia visa, ao contrário, 
à descrição (Deskription) do conhecimento (no contexto do projeto das 
Investigações: da lógica), descrição que evita sistematicamente a suposição 
de quaisquer realidades ou esquemas exteriores ao que está sendo 
descrito, ou seja, descrição enquanto apreensão que se atém 
exclusivamente ao conteúdo imediato. O método descritivo, nesse 
sentido, não classifica os conteúdos segundo esquemas pré-
estabelecidos, e não é método no sentido estrito de uma prescrição do 
modo de investigação dos objetos que se estabeleça anteriormente à 
investigação mesma dos objetos: como observará Husserl 
posteriormente nas Meditações Cartesianas, a Fenomenologia não pode 
lançar mão sequer dos métodos disponíveis aparentemente os mais 
rigorosos, como o da Geometria, pois então já pressuporia como válido 
o que ainda precisa ser evidenciado e provado em sua indubitabilidade 
(Husserl, 1973, p.48-49). Enfim, o método descritivo, e por oposição ao 

                                                        
1 As citações referentes às Investigações Lógicas serão retiradas aqui sempre da primeira edição da obra. 
2 “De acordo com nossa concepção, a Teoria do Conhecimento certamente não é, propriamente 
falando, nenhuma teoria. E ela também não inclui nada de teoria. Ela não é ciência no sentido 
pregnante de uma unidade de explicação [Erklärung] teorética. Explicar, no sentido da teoria, é a 
conceitualização do singular a partir da lei geral, e desta última, novamente, a partir da lei 
fundamental. No domínio dos fatos, trata-se, com isso, do conhecimento de que aquilo que 
acontece sob colocações de circunstancias dadas, acontece necessariamente, isto é, de acordo com as 
leis da natureza. No domínio do apriorístico, trata-se, novamente, da conceituação da necessidade das 
relações específicas de grau inferior a partir das necessidades gerais abrangentes, e, em última 
instância, a partir das leis de relação as mais primitivas e gerais, a que chamamos axiomas. Porém, a 
teoria do conhecimento não tem, nesse sentido teorético, nada a explicar, ela não constrói teorias 
dedutivas e não se ordena sob tais teorias” (Husserl, 1901, p.20). 
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dedutivo ou experimental, não constrói subestruturas explicativas e não 
deve pressupor o que ainda não foi plenamente evidenciado: é, nesse 
sentido, o único capaz do rigor científico propriamente 
fenomenológico e, assim, de alcançar as requeridas “claridade e 
distinção epistemológicas”3.  

Podemos indicar esse propósito “descritivista” husserliano como o 
seu ideal de intuitividade: ter apreensão direta do conteúdo em seu todo é 
intuí-lo plenamente, ter dele uma intuição evidente. É também nessa via que 
devemos entender o lema fenomenológico de retorno “às coisas 
mesmas” (zu den Sachen selbst): “Significações animadas apenas por 
intuições longínquas, confusas ou impróprias – quando sequer por 
alguma – não nos podem ser o suficiente. Nós queremos retornar às 
‘coisas4 mesmas’. Nós queremos, em intuições completamente 
desenvolvidas, conduzir-nos à evidência de que isto, que aqui está dado 
em abstração atualmente executada, seja verdadeira e efetivamente o 
que as significações das palavras visam na expressão das leis (...)”. 
(Husserl, 1901, p.7). O propósito de ir às “coisas mesmas”, para a 
aquisição de clareza e distinção, é realizado através de intuições 
(Anschauungen) e, mais especificamente, através de intuições 
“completamente desenvolvidas”: é só assim que se pode trazer à 
atenção filosófica “o que as significações das palavras visam (meinen)”. 
Ou seja, a visada (Meinen) da significação, o que a significação “quer 
dizer”, só é realizada, só é plenamente esclarecida, por atos intuitivos 
próprios: a evidenciação de uma significação (e dos conceitos e leis 
formados a partir dela) só se realiza com base em intuições adequadas, 
suficientemente desenvolvidas. 

                                                        
3 Na primeira edição das Investigações, Husserl em diversos momentos designa a fenomenologia 
como “Psicologia descritiva”. Na segunda edição da obra (1913), e por influência dos 
desenvolvimentos de sua filosofia desde 1901, Husserl procede a uma sistemática rejeição e 
exclusão da expressão: mas, é preciso que se diga, não por conta da qualificação de “descritiva”, e 
sim pela designação de “Psicologia” à Fenomenologia. 
4 Importa notar que a palavra alemã “Sache”, traduzida aqui por “coisa”, não designa coisa apenas 
no sentido de um objeto singular material. Seu sentido é muito mais amplo, referindo-se a tudo 
aquilo com que se lida, ao “assunto”, o que está “em questão”.  Justamente, neste momento do meu 
texto ainda está em aberto quais seriam as “coisas” da Fenomenologia, isto é, sobre o que ela 
investiga (qual é efetivamente o seu assunto). A tradução de “Sache” por “coisa” não é ruim na 
medida em que, também em português, “coisa” adquire esse sentido mais amplo (p.ex. “as coisas 
que eu tenho de fazer hoje”, “as coisas que você me disse”, etc.). 



Intuição e Significação nas Investigações Lógicas 

Metafísica: Fundamentação e Crítica 

| 41 

Desse modo, a intuição é afirmada como o princípio metodológico 
já desde os primórdios da fenomenologia: enquanto ciência que, do 
modo mais cartesiano, pretende chegar à intelecção plena, a 
fenomenologia só pode admitir evidências intuitivas que, pondo de lado 
todo e qualquer pressuposto ou suposição não evidenciada, não apenas 
excluem praticamente toda dúvida, mas apoditicamente as excluem dum 
modo absoluto5. Seria necessário, nessa via, investigarmos o que é uma tal 
intuição “completamente desenvolvida”, capaz de fornecer evidência 
absoluta, e, correlativamente, que coisas (Sachen) podem ser dadas à 
consciência nesse modo absoluto.  

Antes, porém, impõe-se a nós questões mais básicas e que serão o 
tema do presente artigo. Estas questões dizem respeito ao sentido 
mesmo da intuição enquanto tal (seja ela completa ou incompletamente 
desenvolvida). Pois, a mera afirmação da centralidade da intuição na 
Fenomenologia e, portanto, do próprio “zu den Sachen selbst”, diz muito 
pouco enquanto não esclarecemos e precisamos o sentido (complexo) 
que a noção adquire na fenomenologia husserliana: a noção por si só é 
muito vaga e pode abrir espaço a compreensões que, atribuindo à 
intuição algum sentido distinto daquele visado por Husserl, podem 
perverter o sentido próprio do “intuitivismo” husserliano. Uma destas 
possíveis más compreensões já foi, de certa forma, indicada pelo 
próprio Husserl como parte de um dos preconceitos psicologistas, nos 
Prolegômenos à Lógica Pura (texto que serve de proêmio às Investigações 
Lógicas): trata-se de conceber a intuição da própria verdade (no contexto 
dos Prolegômenos: da verdade das leis lógicas), o trazer da verdade à 
presença na consciência, ou seja, a evidência, como “um caráter psíquico 
peculiar e bem conhecido por todos a partir de sua experiência interior” 
(Husserl, 1900, p.180), como um sentimento de evidência (Evidezgefühl). 
Nesse sentido o intuir seria um mero sentimento psicológico afixado a 
determinados juízos por algum motivo psíquico-subjetivo, algo como 
uma convicção. Mais adiante veremos de que modo, nas Investigações 
Lógicas, Husserl se afasta radicalmente dessa concepção de intuição.  

                                                        
5 Fragata, 1962, p. 17. 
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Uma segunda possibilidade de compreensão da intuição diz respeito 
a sua posição com relação ao pensamento: o intuir se oporia ao pensar, 
ou estaria fora dele, e, nessa medida, consistiria como que numa 
capacidade de acesso a conteúdos “não-pensados”, como um ato de 
consciência que estaria aquém (ou além) do próprio pensar. Enfim, que 
entre o pensar e o intuir haveria não só uma distinção, como também 
alguma exterioridade essencial. O propósito principal do presente texto é 
o de compreender a posição que Husserl assume, nas Investigações 
Lógicas, a respeito desta última problemática, concernente à relação 
entre o pensamento (enquanto ato de consciência que se refere ao 
objeto através de uma significação, de um sentido) e a intuição: a partir 
disso, poderemos também esclarecer como a concepção husserliana é 
inconciliável também com esse segundo sentido de intuição (intuição 
como exterior ao pensamento).  

*** 

Há, porém, ainda uma outra dificuldade, que deve necessariamente 
ser considerada antes de passarmos à discussão da questão proposta 
acima. A intuição, fenomenologicamente considerada, modaliza-se em 
diversos tipos ou espécies. Acima já mencionamos uma espécie de 
diferença entre intuições: as intuições que realizam a significação com 
evidência (“completamente desenvolvidas”) – intuições adequadas –, e as 
“intuições longínquas, confusas ou impróprias” – intuições inadequadas. 
Contudo, essa diferença se articula com outras. A descrição dos 
diferentes modos de intuição se torna mais complexa na medida em 
que, para Husserl, não é apenas o âmbito do objeto singular sensível 
que pode se apresentar à consciência intuitiva: intuível é não apenas 
uma árvore ou um animal, mas também a floresta como um todo; não 
apenas o caractere “2” escrito sobre o papel, mas também o 2 enquanto 
objetividade matemática ideal (que independe, para sua efetividade, para 
sua “existência” não-empírica, que esteja representada segundo este ou 
aquele signo); intuível é também o universal (p.ex. a cor vermelho 
enquanto espécie ideal), a categoria lógica (como e, ou, ser, etc.); intuível 
é, finalmente, também o próprio ato de consciência (perceber, lembrar, 
etc.) na reflexão. Assim, na medida mesma em que há vários tipos de 
correlatos da intuição (“árvore”, “floresta”, “2”, “ser”, “perceber”), há 
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também uma variedade de tipos (de modos) de intuição/evidenciação – 
e, correspondentemente, vários graus de realização ou completude 
(adequação) possíveis para cada tipo de intuição. Como afirmará 
Husserl no Ideias I: “Se numa esfera este ou aquele modo de evidência é 
possível, isto depende do tipo genérico dela; ela é, pois, prefigurada a 
priori, e é contrassenso exigir a perfeição que pertence à evidência numa 
esfera (p.ex. naquela das relações de essência) em outras esferas que por 
essência a excluem” (Husserl, 1976, p. 321).  

Deparamo-nos aqui, portanto, com uma complexidade que torna a 
tarefa do esclarecimento da noção husserliana de intuição ainda mais 
difícil. Para seguir numa via ordenada na condução dessa investigação, 
partirei aqui do nível mais elementar, i.e. da forma mais simples de 
intuição: a intuição sensível de objetos singulares. Embora as formas mais 
complexas de intuição não se deixem explicar a partir apenas da 
intuição sensível, o esclarecimento desta última não deixa de ser um 
momento necessário na compreensão das primeiras: pois, a título de 
exemplo, a intuição de uma idealidade (a intuição categorial) é, segundo 
Husserl, fundada (o que, naturalmente, é diferente de “ser redutível a”) 
em atos intuitivos mais elementares, isto é, na intuição sensível. 

Finalizada essa observação preliminar, voltemos à questão que move 
este texto: o problema da relação entre intuição e pensamento 
significativo (o pensar que se executa segundo um sentido). Para iniciar 
o estudo dessa questão, partirei de um ensaio escrito por Husserl antes 
das Investigações: os Estudos Psicológicos para a Lógica Elementar (1894). 
Neste ensaio, Husserl apresenta uma concepção bem clara de duas 
funções distintas da consciência, a intuição e a intenção (ou re-
presentação), o que nos vai servir como uma abordagem prévia e 
introdutória da problemática em questão. 

 

ABORDAGEM PRÉVIA: A INTUIÇÃO NOS ESTUDOS 
PSICOLÓGICOS 

Na segunda parte dos Estudos Psicológicos, “Sobre as Intuições e as 
Re-presentações”, Husserl se põe como tarefa principal a distinção 
entre dois conceitos, intuição (Anschauung) e re-presentação (Repräsentation). 
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Trata-se de esclarecer que intuição e re-presentação são dois modos 
distintos de apresentação (Vorstellung), de referência a um conteúdo, isto 
é, dois modos distintos de “recepção do conteúdo na consciência”, de 
“ocupação psíquica com ou sobre o conteúdo” (Husserl, 1894, p.183). 

Segundo Husserl, o intuir deve ser tomado num sentido bastante 
restrito: é perceber (wahrnehmen) o que, e apenas o que, está efetiva e 
verdadeiramente presente à consciência; isto é, a intuição é a atividade 
da consciência que “coloca [hinstellt] diante de nós efetivamente o seu 
objeto, de tal modo que é ele mesmo o substrato da atividade psíquica” 
(Ibid., p.179). Assim caracterizada a intuição, deveremos concluir que 
“não é tudo o que, numa consideração irrefletida, cremos perceber, que 
é efetivamente percebido” (Ibid., p.168): na consciência natural cremos 
intuir muito mais do que de fato é efetivamente intuído; na percepção 
sensível exterior, por exemplo, digo que vejo o teatro como uma coisa 
inteira, que o vejo efetivamente, quando, em verdade, apenas uma 
pequena parte do teatro, apenas sua face voltada a mim, está presente 
em minha consciência perceptiva, ou seja, poucos conteúdos sensíveis 
relativos ao teatro estão imanentes à consciência, são dados a ela 
imediatamente.  

Por outro lado, isso que cremos intuir mas que efetivamente não 
intuímos, isso que é apenas impropriamente percebido (p.ex., o lado de 
trás do teatro), isso que é objeto dum mero visar (meinen) ou presumir 
(vermeinen), Husserl o indica como sendo, em oposição ao conteúdo 
intuído, o conteúdo re-presentado, intencionado, do objeto. A re-presentação, 
que nos Estudos é compreendida já como sinônimo da intenção (Intention) 
(conceito que será central nas Investigações Lógicas), é o ato psíquico pelo 
qual a consciência visa, por meio do conteúdo imanente a ela, um 
conteúdo não presente à própria consciência: intencionar ou re-presentar é 
“tender, por meio de um qualquer conteúdo dado na consciência, em 
direção a outros conteúdos, que não são dados, visá-los, apontar 
[hindeuten] para eles de uma maneira compreensiva, utilizar de uma 
maneira compreensiva aqueles como re-presentantes destes” (Ibid., 
pp.174-175); o intuir, por contraposição, é uma espécie de vivência 
psíquica que contém efetivamente em si mesma o objeto a que se volta 
como conteúdo imanente. O decisivo da distinção entre intuição e intenção 
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(re-presentação), portanto, é o fato de que, enquanto a intuição dirige-
se a seu objeto como a um objeto imanente, a intenção volta-se a seu 
objeto como a algo de transcendente6. Este intencionar, enquanto visar de 
conteúdos objetivos não dados, indica, assim, um ato psíquico capaz de 
ultrapassar a imanência da consciência para se voltar a algo de 
transcendente, ou seja, indica o próprio fato descritivo de a consciência 
poder, na re-presentação, ultrapassar-se a si mesma para intencionar 
qualquer coisa “que não é consciente de modo algum”7. Podemos dizer 
que a atividade de apontar (hindeuten) a partir de um conteúdo dado para 
um não dado, introduzida aqui nos Estudos, é já a primeira 
caracterização husserliana da intencionalidade, está como que na origem 
da intencionalidade, da maneira como a compreenderá Husserl na 
sequência de sua filosofia.  

Nesse contexto, como se relacionam e se articulam intuição e re-
presentação? Segundo Husserl, “toda re-presentação (...) envia [hinweist] 
a uma intuição que lhe corresponde” (Ibid., p.175), ou seja, a re-
presentação, enquanto um mero visar, tende a um preenchimento de sua 
intenção vazia pela correspondente intuição, preenchimento no qual 
isso que era meramente visado (intencionado) é dado intuitivamente, 
imediatamente à consciência. 8 

                                                        
6 Um exemplo por meio do qual Husserl apresenta a distinção é o seguinte: “... Tomemos o caso 
de alguém ouve atentamente uma palavra, que lhe é inteiramente estranha, como mero complexo 
sonoro, sem sequer pressentir que seja uma palavra; e, por outro lado, o caso em que ele ouve a 
palavra, com cuja significação tornou-se familiar no meio de uma conversa, com compreensão, 
mas inteiramente sem conteúdos acompanhantes de significação. O que constitui a diferença, se 
simplesmente tomamos um concretum A tal como ele é, ou se o apreendemos como re-presentante 
de um A qualquer?” (p.182). A intuição é a função realizada no primeiro caso, em que 
“simplesmente tomamos um concretum A tal como ele é”, enquanto que a re-presentação é a 
função própria do segundo caso, em que “o apreendemos como re-presentante de um A 
qualquer”. 
7 Ibid., p. 187. Podemos ver, talvez, já aqui nos Estudos os primeiros esboços da mesma rejeição que 
Husserl, duas décadas mais tarde em Filosofia como Ciência de Rigor, vai clamar como a rejeição 
fenomenológica da “naturalização da consciência” (ver, p.ex., Husserl, 1965, p. 10): a consciência 
não é, como o pensava Locke, o “papel em branco” cuja única atividade é a da síntese das 
sensações; a consciência não é condicionada (fisiológica ou psicologicamente) pelas sensações, pois 
pode sempre ultrapassá-las: de fato, como diz Husserl nos Estudos, esse ultrapassamento 
intencional da consciência em direção a algo de transcendente a elas é uma função psíquica quase 
sempre exercida, tanto na vida cotidiana como nas ciências. 
8 Com essa noção de preenchimento da intenção pela intuição, Husserl antecipa um tema central das 
Investigações Lógicas. Sobre isso discorreremos mais adiante. 
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Porém, Husserl também ressalta que a intenção é uma função 
autônoma da consciência e, embora se realize sempre na base de algum 
conteúdo imanente, não necessita de nenhuma intuição – isto é, de um 
ato próprio de se voltar a tais conteúdos imanentes. Isso significa que 
mesmo o visar intencional inteiramente vazio, o visar que ultrapassa 
inteiramente o conteúdo dado, possui uma referência objetiva e, desse 
modo, possui um sentido. A prova disso está em que, segundo Husserl, 
mesmo as representações conceituais necessariamente não intuíveis, 
“representações conceituais que encerram incompatibilidades evidentes, 
como os famosos quadrados redondos, ferro de madeira, etc.”, mesmo 
estas representações, ainda que dirigidas a algo de impossível, “têm uma 
intenção inteiramente determinada e bem compreensível” (Ibid., p.171).  

A intuição, por sua vez, tem uma função específica de 
preenchimento da intenção, preenchimento no qual a intuição se exerce 
em conjunto com o ato de intenção, em verdade pressupondo-o, pois 
preenche como que um espaço delimitado e constituído pela intenção. 
Porém, conforme os Estudos, a intuição por si mesma é também uma 
função autônoma da consciência, pois independe de servir como 
preenchimento da intenção, e, assim, de se encontrar ligada a ela: a 
intuição, por si mesma, está orientada ao seu objeto “de uma maneira 
primária como a um objeto imanente, pouco importa que seja com ou sem 
uma referência regressiva a uma re-presentação correspondente” (Ibid., p.175, 
grifo meu). Ou seja, do mesmo modo que a intenção é realizável (no 
caso das representações absurdas) sem o acompanhamento de 
nenhuma intuição, esta, por sua vez, é um ato de consciência que pode 
ser realizado independentemente de toda intenção, pode ser realizado 
sem nenhuma intenção ou mesmo fora da intenção: segundo o exemplo de 
Husserl, uma criança pequena, embora não tenha constituído para si 
nenhuma re-presentação, não vise nenhum objeto segundo uma 
significação, não deixa por isso de “ter a intuição dos primeiros 
conteúdos sensíveis aos quais ela se volta” (Ibid., p.175). 

Com isso, desembocamos aqui na concepção de que intenção, o ato 
que visa qualquer coisa de transcendente e segundo um sentido, e 
intuição, o ato de se ater à imanência da consciência, são dois atos (ou 
funções da consciência) independentes um do outro. Por conseguinte, 
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nos Estudos Husserl admite que a intuição é um ato que não apenas não 
é por si mesmo intencional, como pode ocorrer isoladamente de todo ato intencional. 
E se identificamos o ato intencional – na medida em que constitui 
sentido, constitui uma direção ao objeto – com o próprio pensar, então a 
consequência é que Husserl acaba por subscrever, nos Estudos 
Psicológicos, a tese mencionada acima a respeito da exterioridade entre 
intuição e pensamento. Nessa medida, e mais drasticamente, Husserl admite 
aqui uma atividade da consciência que se realiza independentemente de todo sentido, 
um ato de consciência que não assume uma direção ao objeto, uma referência da 
consciência ao seu conteúdo que não é uma referência significativa (com 
sentido): enfim, uma atividade não pensante de consciência. 

 

INTUIÇÃO E INTENÇÃO NAS INVESTIGAÇÕES LÓGICAS 

        Analisemos agora a posição das Investigações Lógicas em relação 
aos Estudos Psicológicos: de antemão, podemos dizer que as Investigações em 
parte conservam e em parte rejeitam as teses dos Estudos9. Por um lado, 
conforme veremos, Husserl mantém em seu aspecto geral, e embora as 
aprofundando, as caracterizações sobre a “intenção” e sobre o 
“preenchimento intuitivo” fornecidas nos Estudos Psicológicos. Por outro, 
numa nota na Sexta Investigação (Husserl, 1901, p. 504), Husserl nega 
explicitamente que continue a adotar a noção de intuição própria aos 
Estudos, mas não explica os motivos para tal. Nosso propósito, agora, é 
compreender como se apresentam, nas Investigações, os temas já 
abordados nos Estudos e, nessa medida, compreender em que medida 
precisamente Husserl se aproxima e se afasta dos Estudos. Mas, faremos 
isso sempre com vistas ao nosso propósito principal aqui: indicar qual a 
resposta própria das Investigações a respeito da problemática da relação 
entre intuição e pensamento. 

Para começar, convém notar que a palavra “pensamento” é utilizada 
de mais de um modo nas Investigações e, assim, acaba por adquirir 

                                                        
9 Nos comentários acima, restringi-me à segunda parte dos Estudos Psicológicos, “Sobre as Intuições 
e as re-presentações”. A primeira parte do ensaio, “Sobre a Distinção de Abstrato e Concreto”, 
antecipa muito do que há de essencial na Terceira Investigação Lógica (“Para a Doutrina dos Todos e 
das Partes”). 
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sentidos muito distintos. Por exemplo, na Segunda Investigação, o 
pensamento (Denken) adquire o sentido restrito do ato de consciência 
que se volta a idealidades (como as espécies ideias, as categorias lógicas, 
etc.)10, ou seja, e conforme as discussões da Sexta Investigação, como o 
“ato fundado” de consciência, ato que visa “objetividades fundadas”, 
ou também como o que aí é designado como entendimento (Verstand). 
Em outros momentos, o pensamento adquire um sentido mais amplo, e 
é identificado com o que Husserl chama de “ato signitivo ou 
significativo”11. No §66 da Sexta Investigação, Husserl chega mesmo a 
elencar quatro sentidos distintos em que se pode tomar “pensamento” 
e sua posição com relação à “intuição”. Todavia, o que nos interessa 
não é uma discussão sobre o uso terminológico da palavra 
“pensamento” por Husserl, mas sim diretamente um destes possíveis 
usos: isto é, como já notamos acima, o pensar como o modo de a 
consciência referir-se a seu objeto segundo um sentido ou significação. E, para 
isso, será melhor aqui que abordemos a questão a partir da noção de 
“intencionalidade” (Intentionalität) – a qual já era decisiva nos Estudos 
Psicológicos, mas que recebe um tratamento aprofundado e detalhado 
apenas a partir das Investigações Lógicas. 

Em sua apresentação da noção de intencionalidade na Quinta 
Investigação, Husserl ressalta que sua concepção é em parte tributária 
daquela já fornecida por Brentano. Conforme Brentano, “todo 
fenômeno mental é caracterizado pelo que os Escolásticos da Idade 
Média chamaram de inexistência intencional (ou mental) de um objeto, 
e o que nós podemos talvez chamar, embora de uma maneira não 
inteiramente inequívoca, referência ao conteúdo, direção a um objeto 
(...) ou objetividade imanente” (Brentano, 2009, p.68). A 
intencionalidade indica a característica descritiva de os atos psíquicos se 
referirem a seus objetos justamente enquanto objeto de tal ou tal ato, de 
modo que há uma ligação estreita entre o ato e o objeto a que ele se 
volta: os atos incluem “dentro de si algo enquanto objeto, embora eles 
não o façam todos do mesmo modo”, de maneira que “na 

                                                        
10 Este é, por exemplo, o sentido que a noção assume nas discussões dos §26 e §29 da Segunda 
Investigação. 
11 Ver, p.ex., Husserl, 1901, p. 506. 
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representação algo é representado, no juízo algo é afirmado ou negado, 
no amor amado, no ódio odiado, no desejo desejado, e assim por 
diante” (Ibid., p.68). Desse modo, a “inexistência intencional” não 
significa aqui não-existência, mas inesse, existir-em (no fenômeno 
psíquico, no ato) (Simons, 2009, p. xvii). 

Nas Investigações, Husserl realiza fortes críticas a essa definição da 
intencionalidade12, mas conserva um sentido fundamental: a 
intencionalidade é a característica descritiva essencial dos atos de 
consciência, na medida em que eles, enquanto intencionais, estão sempre 
e necessariamente voltados a alguma objetividade, e segundo um 
determinado modo. “As vivências intencionais têm a peculiaridade de 
se referirem de diversos modos a objetos representados. Elas fazem 
isso precisamente no sentido da intenção. Um objeto é nelas visado 
[gemeint], é tido em vista, e isso certamente no modo da representação, 
ou igualmente no modo do juízo, e assim por diante” (Husserl, 1901, 
p.351-352). A vivência intencional é não só o ato que se volta a uma 
certa objetividade, visando-a, mas também sempre o faz segundo um 
determinado modo: o ato de representação volta-se à coisa representando-
a, o ato de juízo julgando-a, o ato de desejo desejando-a, o ato de odiar 
odiando-a, e assim por diante.13 

                                                        
12 As objeções de Husserl se voltam principalmente contra a tese do objeto intencional como 
imanente à consciência, tese que transparece pelas noções de “objetividade imanente” ou 
“inexistência intencional ou mental” (ver Quinta Investigação, §11), e contra o propósito de Brentano 
de utilizar a característica da intencionalidade para distinguir os “fenômenos psíquicos” dos 
“fenômenos físicos” (ver o Apêndice à Sexta Investigação).  
13 Desejar, amar, odiar, etc., não são, portanto, meros sentimentos psicológicos afixados à 
representação, anteriormente realizada, de um objeto, mas são já modos próprios de referência ao 
objeto: assim como a consciência pode voltar-se a um objeto representando-o ou julgando-o, pode 
também voltar-se a ele amando-o ou odiando-o e, com isso, nestes atos, a coisa aparece objetivamente 
como amada ou odiada. É essa mesma ideia que, mais tarde, será para Sartre motivo de entusiasmo: 
“Eis que essas famosas reações ‘subjetivas’ – ódio, amor, temor, simpatia – que boiavam na 
malcheirosa salmoura do Espírito de repente se desvencilham dele: são apenas maneiras de 
descobrir o mundo. São as coisas que subitamente se desvendam para nós como odiáveis, 
simpáticas, horríveis, amáveis. Constitui uma propriedade dessa máscara japonesa ser terrível (...), e 
não a soma de nossas reações subjetivas a um pedaço de madeira esculpida (...). Ele [Husserl] 
limpou o terreno para um novo tratado das paixões que se inspiraria nessa verdade tão simples e 
tão profundamente desconhecida pelos nossos refinados: se amamos uma mulher, é porque ela é 
amável”. (Sartre, 2005, p. 57). 
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Mas, estes atos intencionais que, na medida em que se voltam a uma 
objetividade qualquer, podem ser designados como atos objetivantes 
(objektivierende Akte), mantêm uma relação analiticamente complexa com 
o objeto, e eles mesmos são em si dotados de uma estrutura complexa. 
O modo da relação do ato com o objeto pode ser resumido na 
estrutura: apreensão intencional – conteúdo de apreensão (sensações) – 
objeto intencional. Expliquemos. Os atos intencionais têm como base 
imanente as sensações (Empfindungen), conteúdos imanentes à consciência 
que “edificam o ato, possibilitam a intenção, enquanto pontos de 
referência necessários” (Husserl, 1901, p. 353): estas sensações são 
apreendidas (apercebidas, interpretadas) pelo ato intencional, e nessa 
apreensão elas apresentam o objeto. É desta maneira, ou seja, por 
apreensão (Auffassung) das sensações, que o ato intencional constitui 
(visa) uma objetividade qualquer: o ato intencional visa o objeto na 
medida mesma em que apreende os conteúdos sensitivos. Deste modo, a 
intencionalidade tem a seguinte estrutura: um ato intencional (p.ex. a 
representação) apreende certos conteúdos de sensação (p.ex. sensações 
de vermelho) que lhe são imanentes e, nesta apreensão, visa uma 
objetividade (p.ex. esta maça). As sensações que, deste modo, recebem 
a função de “conteúdos presentantes” da objetividade visada, são 
imanentes à consciência, enquanto que a própria objetividade visada e 
suas propriedades objetivas são transcendentes à consciência: as 
propriedades das coisas que aparecem para a consciência “não estão 
presentes na consciência como as sensações, antes são aceites como 
propriedades que aparecem, nela meramente presumidas [vermeint], 
representadas” (Husserl, 1901, p.706).14  

Todavia, e se faz indispensável notar, todo esse processo de 
constituição (de visada) da objetividade com base nas sensações não é 
um processo que se estenderia ao longo do tempo, Husserl não adere 
aqui à concepção de que o acesso da consciência à objetividade 

                                                        
14 Ver também: “... [de modo equívoco] são chamadas de aparecimento as sensações presentantes, 
portanto os momentos vividos de cor, forma, etc., os quais não são distinguidos das 
correspondentes propriedades do objeto (colorido, enformado), propriedades estas que aparecem no 
ato de ‘interpretação’ [Deutung] destas sensações. Que é importante distinguir entre ambos, que não 
é aceitável confundir as sensações de cor com a propriedade aparecente da coloração, a sensação 
de forma com a forma objetiva, etc., isso já acentuamos várias vezes.” (Ibid., p. 706). 
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transcendente é mediado pelas sensações; isto é, que, em primeiro lugar, eu 
me voltasse às sensações e, só depois, ao objeto correspondente. Ao 
contrário, na percepção sensível, por exemplo, eu só tenho em vista a 
árvore percebida ou a canção ouvida – e não o ver ou o ouvir mesmo, e 
nem as sensações visuais ou auditivas. Pois, o próprio ato de consciência 
e todos os seus conteúdos imanentes (as sensações), “são aqui vividos, 
mas não aparecem objetivamente” (Ibid., p.363). Assim, este viver do ato e 
das sensações é um viver que tem em vista única e exclusivamente o 
objeto; objeto que, por sua vez, é transcendente à consciência, ou seja, 
não é ele próprio vivido. A estrutura da intencionalidade (da 
constituição do objeto pelo ato intencional) é tal que isso que se tem 
em vista, o que se visa (o objeto), não é ele próprio vivido (não está 
presente à imanência da consciência), enquanto que, inversamente, isso 
que é vivido (o que está presente à imanência da consciência: os atos e 
as sensações) não é aquilo que se tem em vista.  

Portanto, as sensações, os conteúdos presentantes de uma 
objetividade transcendente, não são imagens por intermédio das quais eu 
visaria algo que nunca pode ser dado diretamente, como se eu estivesse 
preso em minhas próprias sensações, como numa ilha15: ao contrário, as 
sensações me apresentam diretamente o objeto; “vejo uma coisa, por 
exemplo, esta caixa, não vejo as minhas sensações” (Ibid., p.361)16. 
Aquilo que já indicamos anteriormente, no comentário aos Estudos 
Psicológicos, isto é, de que a consciência é dotada da capacidade de 
ultrapassar-se a si mesma para voltar-se a uma objetividade 
transcendente, vale de um modo fundamental nas Investigações: todo ato 
intencional de consciência, por sua própria essência, realiza sempre esse 
ultrapassamento da imanência da consciência. Nesse sentido, é uma 
perversão contra a filosofia husserliana atribuir ao modelo da 

                                                        
15 Sobre a crítica especificamente à “teoria das imagens”, ver Ibid., p.396-399 

16 Também poderíamos lançar mão aqui de uma exemplificação de um texto bem posterior de 
Husserl (Erste Philosophie): na percepção de uma mesa, “eu não percebo algo que se assemelharia a 
complexos sensoriais subjetivos ou algo semelhante a imagens internas de..., ou a signos de uma 
mesa, mas vejo precisamente a própria mesa” (Husserl, 1971, p.116. Citado por Ribeiro de Moura, 
1989, p. 79). 
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intencionalidade como apreensão das sensações pela consciência 
(fornecido nas Investigações) alguma espécie de naturalismo fisiologista.17 

Assim caracterizamos as relações entre ato intencional e o objeto 
transcendente referido (intencionado, visado). Considerando agora, no 
entanto, os atos intencionais por si mesmos, analisando-os isoladamente 
às sensações e ao objeto, descobrimos que eles são dotados de uma 
estrutura complexa. A essência intencional dos atos é constituída por dois 
elementos, a qualidade e a matéria. A qualidade (Qualität) de um ato é 
justamente o seu tipo, aquele modo pelo qual o ato refere-se ao seu 
objeto, e que já mencionamos acima: a qualidade é o fato descritivo de 
o ato voltar-se a seu objeto julgando-o ou representando-o ou desejando-o ou 
amando-o ou odiando-o, etc. A matéria (Materie) do ato, por sua vez, “deve 
valer para nós como aquilo que, no ato, pela primeira vez lhe confere a relação a 
uma objetividade, e lhe confere esta relação certamente numa determinidade 
tão perfeita que, através da matéria, está firmemente determinado não apenas a 
objetividade em geral que o ato visa, mas também o modo pelo qual ela é visada” 
(Husserl, 1901, p. 390). Na matéria, o objeto é visado de tal e tal modo 
(Weise), ou seja, como (als) tal e tal, por exemplo, “a representação o 
Imperador da Alemanha representa o seu objeto como imperador, e 
precisamente como o da Alemanha” (Ibid., p.376-377): a qualidade do 
ato aqui é o representar, e a matéria é o como do Imperador da Alemanha 
(alguém como alemão e como Imperador), ou seja, é o objeto no seu como18.  

A matéria pode se manter a mesma no decorrer de vários tipos 
(qualidades) de ato, sem que a referência objetiva do ato se altere19, 

                                                        
17 E, no entanto, conforme as exposições de Wiolleta Miskiewicz, foi justamente esta a 
interpretação dada por alguns cognitivistas e naturalistas contemporâneos, que tiveram Husserl por 
“o pai ambivalente da ciência cognitiva” (Dreyfus/Hall: citado por Miskiewicz, 2003, p. 227). 
18 Distinto do objeto que é intencionado, ou seja, do próprio imperador. Isto é, há que se distinguir 
entre “o objeto, tal como é intencionado, e pura e simplesmente o objeto, que é intencionado” (Ibid., 
p.376.): no primeiro caso temos a matéria intencional do ato, no segundo o objeto intencionado a 
que o ato se volta. Essa separação (cabe, a meu ver, falar aqui mesmo não só de uma distinção, mas 
também de uma separação) entre o modo em que o objeto me aparece (a matéria, imanente ao ato 
intencional da consciência) e o próprio objeto (em sua existência real, transcendente) será, na 
medida também em que se insere no contexto mais amplo (e que marca as Investigações) da 
separação entre subjetividade e transcendência, problematizada por Husserl em textos posteriores 
às Investigações. 
19 “Conteúdo, no sentido da matéria, é um componente da vivência concreta de ato que esta pode 
ter em comum com atos de qualidade inteiramente diferente. Ele se destaca claramente se nós 
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mas, por outro lado, a referência objetiva do ato se altera na medida em 
que ocorra a alteração da matéria, e ainda que a qualidade se mantenha 
a mesma. A consequência disso é que é a matéria que determina a 
referência objetiva do ato, pois é o que confere um sentido ao ato: a 
matéria “é a propriedade, residente no conteúdo fenomenológico do 
ato, que determina como o ato apreende a respectiva objetividade, quais 
notas distintivas, formas, relações, o ato lhe atribui. É na matéria do ato 
que reside que o objeto valha para o ato como este e como nenhum 
outro, ela é, de certo modo, o sentido da apreensão objetiva, sentido que 
funda a qualidade (mas, que permanece o mesmo diante das diferenças 
de qualidade)” (Ibid., p.390). Somos levados, dessa maneira, a dizer que 
é a matéria do ato que constitui o sentido mesmo do ato20, de modo que 
todo ato intencional, porque, além de qualidade, é essencialmente 
composto também de matéria, realiza-se sempre e necessariamente segundo um 
sentido.  

Assim, todo ato intencional de consciência refere-se a uma 
objetividade e sempre segundo um sentido (Sinn), uma significação 
(Bedeutung)21. Husserl apresenta, aqui, uma versão mais elaborada 
daquilo que, nos Estudos Psicológicos, ele denominou como o ato de re-
                                                                                                                     
construímos uma sequência de identidades, na qual mudam as qualidades de ato, enquanto que a 
matéria permanece identicamente a mesma. Nós relembramos aqui do discurso habitual de que o 
mesmo conteúdo, que numa vez é conteúdo de uma representação, em outra vez é conteúdo de 
um juízo, e, novamente, em outros casos é conteúdo de uma pergunta, de uma dúvida, de um 
desejo, e coisas semelhantes. Quem se representa que haja seres inteligentes em Marte, representa o 
mesmo que aquele que enuncia ‘há seres inteligentes em Marte’, e, novamente, que aquele que pergunta 
‘há seres inteligentes em Marte?’, ou que aquele que deseja ‘tomara que haja seres inteligentes em Marte!’, e 
assim por diante.” (Ibid., p.387). 
20 Rigorosamente, essa correlação estreita entre matéria e sentido nas Investigações Lógicas demandaria 
uma discussão mais aprofundada, a qual infelizmente eu não poderia realizar aqui. Mas, para ao 
menos indicar um caminho para essa discussão, notemos que além da tese que aqui defendemos, 
isto é, da correspondência exata entre matéria e sentido, há a interpretação que considera que 
também a qualidade determinaria o sentido – a primeira tese foi defendida, p.ex., por João Paisana 
(1992, p. 87), enquanto que a segunda foi subscrita por Sokolowski (1970, p. 58-59). No entanto, 
ainda que estivéssemos errados quanto a este ponto, e que, portanto, o sentido seja constituído 
tanto pela qualidade quanto pela matéria, isso não afeta, na medida em que matéria e qualidade são 
ambas essenciais a todo ato intencional, o ponto aonde queremos chegar aqui: isto é, que é essencial 
a todo e qualquer ato intencional que ele tenha um sentido. 
21 Segundo indicação do próprio Husserl, tomamos sentido e significação como o mesmo: “Significação 
[Bedeutung] vale, para nós, como sinônimo de sentido [Sinn]” (Husserl, 1901, p.52). Os motivos para tal 
indistinção – que, aliás, contradiz, ao menos terminologicamente, o célebre ensaio de Frege, Über 
Sinn und Bedeutung – encontram-se expostos no §15 da Primeira Investigação. 
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presentação ou intenção. Pois bem, o que podemos dizer quanto à tese, 
defendida nos Estudos, da intuição como uma função autônoma 
realizável fora da função de preenchimento da intenção? A modificação 
essencial de Husserl nas Investigações é postular que a intuição também já é 
em si mesma um ato intencional, e que, portanto, é dotada de todas as 
características essenciais expostas acima a respeito da intencionalidade.  

Isso significa que, em primeiro lugar, a intuição é um ato objetivante. Ela 
apreende uma objetividade intencional que, enquanto tal, é transcendente 
à consciência, ou seja, é transcendente ao próprio ato de intuir: ela não 
é aquele ato que se volta aos conteúdos imanentes à consciência, como 
foi exposto nos Estudos, mas refere-se sempre a um objeto intencional, 
transcendente. A consequência imediata disso é que a intuição não 
pode ser concebida daquele modo psicologista (a que Husserl fez 
menção nos Prolegômenos), isto é, como um sentimento psicológico, ou 
como uma experiência psicológica de algo que se passa no interior da 
consciência pessoal. Portanto, também a intuição é um ato que, por sua 
essência, realiza sempre aquela atividade que os Estudos reservavam 
apenas para a re-presentação, isto é, o ultrapassamento dos conteúdos 
imanentes da consciência em direção a algo de transcendente, o 
ultrapassamento da consciência por si mesma. Pois, também a intuição 
volta-se a um objeto intencional transcendente na base de conteúdos 
presentantes imanentes de sensação, conteúdos estes que não são 
percebidos (nem mesmo nesta intuição), mas simplesmente vividos.  

Em segundo lugar, na medida em que a intuição, enquanto ato 
intencional, tem uma matéria que lhe pertence essencialmente, então o 
seu voltar-se ao objeto se fará sempre e necessariamente segundo um 
sentido, segundo uma significação bem determinada: na intuição qualquer 
coisa é percebida, e é percebida sempre segundo um modo, um como 
(als). E, se definirmos pensamento como o dirigir-se a algo de modo 
significativo, então a consequência é que não há intuição que esteja para aquém 
ou para além do pensamento, pois todo intuir já é precisamente um pensar. A 
imagem de um acesso da consciência a conteúdos “pré-significativos” 
(ainda não enformados por um sentido) fica totalmente afastada aqui.22 

                                                        
22 É importante ressaltar, contudo, que essa primazia absoluta do sentido, da significação, não 
implica na primazia do conceitual: pois, o modelo husserliano da intencionalidade é amplo o 
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Enfim, também a intuição vai ser abarcada pelo modelo da 
intencionalidade introduzida nos Estudos, de modo que não sobra 
espaço, nas Investigações, para atos não-intencionais de consciência: o 
exemplo – usado pelo próprio Husserl nos Estudos – da criança que, 
sem intencionar significativamente nenhum objeto, não deixa por isso 
de “ter a intuição dos primeiros conteúdos sensíveis aos quais ela se 
volta”, provavelmente seria aqui nas Investigações rechaçado como uma 
má compreensão da consciência. Com isso, parece rechaçada a ideia de 
uma consciência que enquanto tal é empírica: a desnaturalização da 
consciência (que já era esboçada nos Estudos e que chega a seu estágio 
mais avançado com o “idealismo transcendental”) é levada adiante nas 
Investigações. 

 

Porém, com isso não fica negada a distinção entre a intuição e os 
modos não-intuitivos da atividade da consciência: por exemplo, há uma 
distinção essencial entre a visada d’A Última Ceia de Da Vinci que se 
faça de modo meramente simbólico (por meio de descrições verbais e 
sem que eu nunca a tenha visto) e a intuição imediata d’A Última Ceia; 
ou, para nos atermos ao próprio âmbito da percepção sensível, há uma 
diferença essencial entre o ver imediato da parte da frente do teatro e a 
visada que eu tenho da parte de trás. Nesse sentido, para que possamos 
agora aprofundar nossa compreensão sobre a intuição, é indispensável 
que caracterizemos a intuição em contraposição aos atos não-intuitivos 
de visada significativa vazia, e também a relação ela mantém com eles. 

O que é próprio à intuição, o que a distingue de outros modos 
intencionais de consciência, é a capacidade de captar “de tal modo o 
conteúdo presentante que com ele e nele o objeto aparece como dado 
ele mesmo”, ou seja, de realizar a “auto-apresentação [Selbstdarstellung] 
do objeto” (Husserl, 1901, p.555). Nesse sentido, a intuição é um ato 
objetivante que não apenas se volta a uma objetividade, mas também a 
apresenta ela mesma imediatamente à consciência (o que não significa, 
como já notamos acima, que a intuição, com isso, a traga para a 

                                                                                                                     
suficiente para abarcar, por exemplo, a percepção sensível, ou seja, também no perceber sensível 
(anterior a todo discurso), qualquer coisa é intencionada segundo um sentido. 
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imanência da consciência: isto é, o “imediato” tem de ser distinguido do 
“imanente”): no intuir, a consciência está diante da coisa mesma. Mas, 
como se fez claro a partir das exposições acima, essa auto-apresentação 
do objeto nele mesmo é intencional e, portanto, realizada segundo uma 
significação. Isso mostra que o sentido é já sempre pressuposto pela 
intuição, ou, dito de outro modo, que não há intuição a não ser na função de 
preenchimento da significação: eis um outro ponto em que as Investigações se 
afastam radicalmente dos Estudos Psicológicos.  

No preenchimento, a intuição traz ao imediato aquilo que 
anteriormente era meramente visado: “O que a intenção na verdade 
visa, mas torna representável de modo mais ou menos impróprio ou 
inadequado, o preenchimento coloca-o diante de nós diretamente, quer 
dizer, o ato que se adapta à síntese de preenchimento, oferecendo à 
intenção sua ‘plenitude’”. “No preenchimento, vivemos como que um é 
ele mesmo”. (Ibid., p.537). Este trazer ao âmbito do mesmo (do próprio) o 
que era apenas visado impropriamente se faz em íntima conexão com o 
visar impróprio, e a este preenchimento intuitivo da visada significativa 
podemos dar o nome de “conhecimento” (Erkenntnis) – e, 
correspondentemente, ao pleno preenchimento intuitivo da intenção de 
significação, à evidência enquanto “auto-apresentação adequada do objeto de 
conhecimento” (Ibid., p.358)23 o nome de “conhecimento absoluto”.  

Mas, a relação que determina o conhecimento não é, considerada de 
modo preciso, a da adequação ou correspondência entre uma ideia ou 
imagem subjetiva e algo extra-mente, transcendente. O que nos é 
possível, diferentemente, é que podemos considerar a mesma relação 
cognitiva de dois modos, um subjetivo e o outro objetivo. Dessa 
maneira, subjetivamente (isto é, considerando a situação desde a relação 
entre os atos de consciência), o que ocorre no preenchimento da 
intenção de significação é uma íntima e inseparável unidade de 
encobrimento (Deckungseinheit) entre a intenção vazia e a intuição 
preenchente. Objetivamente (isto é, considerando a situação desde o que 
aparece para os atos, desde os correlatos dos atos de consciência) o que 
ocorre é que, no preenchimento, é um e o mesmo o que num caso é 

                                                        
23 Sexta Investigação, §16, p.538 
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meramente visado e noutro efetivamente intuído, de modo que é aqui 
realizada uma síntese de identificação, uma unidade de identidade, entre o 
objeto visado e o objeto intuído – desse modo, “na unidade de 
encobrimento, este ‘conteúdo’ preenchente ‘encobre-se’ com aquele 
‘conteúdo’ intencionante [intendierende], de modo que, na vivência da 
unidade de encobrimento, o objeto igualmente intencionado e ‘dado’ 
está diante de nós não duplamente, mas como um” (Ibid., p.51). 
Portanto, o conhecimento é fenomenologicamente esclarecido não 
como a relação entre o “dentro” da subjetividade e o “fora” da 
objetividade, mas como a relação que pode ser considerada: i) desde a 
perspectiva do visar, do “ter em vista” (do experienciar), como uma 
relação entre atos, entre funções da vida subjetiva; ii) desde a 
perspectiva da objetividade visada (e enquanto visada), “tida em vista”, 
como uma relação entre os conteúdos intencionados, entre, por 
exemplo, a mesa visada simbolicamente numa expressão e a mesa 
efetivamente intuída como aqui diante de mim. 

Ora, como ambos os atos, o da intuição e o do mero visar 
significativo, são intencionais e, assim, referem-se ao objeto segundo 
uma matéria, um como, então isso que é identificado no preenchimento 
intuitivo não é o objeto pura e simplesmente, mas o objeto justamente 
no seu como. Por exemplo, para o preenchimento da expressão “caneta 
azul” deve ser percebida precisamente a caneta como caneta e como azul, ou, 
no caso da percepção sensível de uma casa, para que “o lado de trás” da 
casa, atualmente meramente visado, seja trazido à intuição preenchente, 
ele deve ser percebido justamente como lado da casa. Ou seja, o objeto 
do ato preenchente já tem de estar enformado de algum sentido, e do 
mesmo sentido atribuído no ato do mero visar significativo, pois só assim 
é possível uma unidade sintética de preenchimento. Enfim, o dado na 
intuição é dado de acordo com um sentido específico, pressupondo um 
sentido. 

Que a intuição se faça na base de um sentido, isto quer dizer que a 
apreensão imediata de algo, isto é, a presentificação de algo à consciência (ou 
seja, a função própria da intuição), realiza-se desde uma visada 
intencional determinada, desde uma direção determinada ao objeto. 
Dessa maneira, o preenchimento intuitivo (o evidenciar, o 
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conhecimento intuitivo) pressupõe um “espaço” de sentido anterior, 
“espaço” ao qual ele vem a preencher: este “espaço” (isto é, o sentido) 
é como que “aberto” (constituído) pela primeira vez pela visada 
intencional, de modo que a evidência, o pleno aparecimento do objeto, 
realiza-se desde esta visada (Meinen), ou, poderíamos dizer, desde esta 
opinião (Meinung)24, pressupondo tal opinião.25 No âmbito da percepção 
sensível, podemos compreender essa tese do seguinte modo: o que me 
aparece imediatamente aparece desde um contexto objetivo mais 
amplo, aparece como parte deste contexto; e este contexto, por sua vez, 
em sua totalidade unitária (enquanto englobando todos os seus aspectos 
ou partes) é meramente visado. Na percepção sensível, a consciência 
apreende o objeto como uma totalidade singular, uma coisa individual 
que inclui uma multiplicidade de momentos, isto é, que inclui tanto a 
“face voltada para mim” quanto “as faces de trás”: deste modo, quando 
percebo uma casa, ela é, em sua unidade, algo de meramente visado, 
pois eu não a trago inteiramente à intuição (eu não percebo ”todos os 
seus lados”), ou seja, os “lados de trás” da casa são simultaneamente 
visados ao “lado da frente” 26. Esse visar dos “lados de trás” como que 
                                                        
24 Em alguns momentos das Investigações, Husserl usa “Meinung” como sinônimo da visada 
(“Meinen”). 
25 Em contrapartida, uma tese defendida por Husserl nas Investigações é a de que a visada intencional 
pode se efetuar sem qualquer conteúdo intuitivo que a preencha. Com isso, Husserl reafirma a tese 
já defendida nos Estudos Psicológicos (e que mencionamos acima): ele considera que o sentido do ato 
intencional independe de ser preenchido (ou mesmo de ser preenchível) por uma intuição, de o 
objeto visado significativamente ser presentificado ou presentificável à consciência. Isso significa 
que um ato intencional de constituição de significação pode se realizar ao modo do mero visar 
vazio ou simbólico, um visar que represente objetos a priori impossíveis: a consequência disso é que 
mesmo as expressões absurdas não são sem-sentido (Unsinn), de maneira que “nomes como ferro de 
madeira e quadrado redondo, ou proposições como todos os quadrados têm cinco ângulos, são nomes ou 
proposições tão respeitáveis quanto quaisquer outros” (Husserl, 1901, p. 313). O debate sobre a 
questão de se expressões absurdas têm ou não significação ocupava, à época de Husserl, também 
filósofos como Sigwart, Erdmann ou Marty. Na impossibilidade de discutirmos esse tema aqui, 
apresentemos ao menos uma justificativa, ainda que mais superficial (e não precisamente 
fenomenológica), para tal tese de que mesmo expressões de absurdos têm significação: trata-se de um 
argumento apresentado por Marty, mas o qual Husserl subscreve explicitamente: “Se as palavras 
[que indicam absurdos ou contradições] não tivessem sentido, como poderíamos nós compreender 
a questão de saber se há qualquer coisa desse tipo, e responder-lhe negativamente? Mesmo para a 
negar, devemos representar de um qualquer modo uma tal matéria contraditória” (Marty, p. 80. 
Citado por Husserl, 1901, p. 55). 
26 Nesse contexto, “intuição sensível” (apresentação apenas do imediatamente dado) não é o mesmo 
que “percepção sensível”: a percepção sensível é mais complexa, é um encadeamento que envolve 
tanto os atos intuitivos quanto os atos de visada intencional vazia. Assim, a percepção “é um 
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se “antecipa” ao momento em que, deslocando-me de lugar, passo a 
intuí-los; este “antecipar” é determinante da intuição na medida mesma 
em que o que agora passa a ser intuído é intuído justamente como aquilo 
que antes foi visado, no preciso modo como foi visado.  

O preenchimento intuitivo de uma intenção de significação, 
intenção esta dirigida a um objeto em seu todo, está restrito justamente ao 
“espaço” deste objeto: é intuição que traz para o imediato este ou 
aquele aspecto do objeto. Assim, tenho em vista (no modo do mero visar) 
a casa em seu todo: e, desde esse “ter em vista”, vejo imediatamente o lado 
direito da casa, o telhado da casa, a porta da casa, etc., ou seja, é desde a 
visada da casa em sua inteireza que intuo este ou aquele aspecto seu, de 
maneira que pode haver uma variedade indefinida de aparecimentos 
imediatos, e eles continuarão ainda assim a ser aparecimento deste ou 
daquele aspecto da casa – isto é, convergirão para uma mesma direção 
visada (sentido), “a casa”: há, deste modo, uma “possibilidade de 
ilimitadas percepções, distintas quanto ao conteúdo, [mas] de um 
mesmo objeto” (Husserl, 1901, p.508). Ora, se é assim, o que é dado na 
intuição nunca pode ser isolado do objeto inteiro visado (de seu 
“contexto” objetivo, do “espaço” de significação que lhe está aberto), 
sob pena de perder seu sentido27 28. 

                                                                                                                     
emaranhado de intenções parciais, fundidas na unidade de uma intenção de conjunto. O correlato 
desta última é a coisa, ao passo que o correlato daquelas intenções parciais são partes e momentos da 
coisa” (Husserl, 1901, p.513) 
27 Conforme aponta Paisana, “a intuição nunca nos põe face a um simples dado bruto”: “a intuição é sempre 
orientada pela intenção significativa e o ‘dado’ intuitivo apenas poderá ser intuído enquanto momento de 
um objeto; a perspectiva não é algo visado em si mesmo, ela é sempre perspectiva-de-um-objeto” 
(Paisana, 1992, p.85). Em textos posteriores às Investigações, Husserl aprofunda e desenvolve este 
ponto, lançando mão da noção de horizonte (conceito ainda não abordado nas Investigações): 
“Enquanto vejo o lado de frente da mesa, está consciente, ainda que de uma forma indeterminada, 
o lado de trás, está consciente tudo o que, na forma do mostrar vazio, é invisível nela; mas, como 
indeterminado, mostra uma forma corpórea, uma coloração corpórea, etc., e apenas aparecimentos 
que deste modo se adumbram [abschatten], aparecimentos que no quadro desta prefiguração 
determinam mais de perto o indeterminado, podem ser integrados [ao todo do aparecimento] de 
modo concordante. (...) A cada aparecimento da coisa de cada fase da percepção pertence um 
novo horizonte vazio, um novo sistema de indeterminidade determinável, um novo sistema de 
tendências de progressão, com possibilidades correspondentes de entrar em sistemas 
determinadamente ordenados de aparecimentos possíveis, em sistemas de fluxo de aspectos 
possíveis e ligados a horizontes inseparáveis (...). Como vemos, os aspectos não são nada por si, 
eles são ‘aparecimento-de’ apenas através de horizontes intencionais deles inseparáveis.” (Husserl, 
1968, p.6). Porém, o texto das Investigações Lógicas ainda não se aprofunda o suficiente nas 
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descrições desta relação entre a “visada do todo” e a “intuição da parte ou aspecto”: e nem 
poderia, porque está aqui ainda ausente não apenas a noção de “horizonte”, mas também, e 
conectado a isso, investigações essenciais como a da temporalidade do fluxo da consciência e da 
síntese passiva, problemáticas que, posteriormente, terão um papel central nas descrições 
fenomenológicas. A consequência mais grave desta carência é o modo como o sentido é 
pressuposto pela intuição que o preenche: como algo inteiramente determinado e já acabado, não 
modificado na multiplicidade de intuições que vão realizá-lo. Concordamos com Sokolowski 
quando diz: “toda teoria husserliana da percepção [nas Investigações Lógicas] é elaborada para mostrar 
como os sentidos encontram seu preenchimento em atos de percepção. Ele sempre supõe que os 
sentidos já estão constituídos e mostra como a percepção pode, em vários graus de completude, 
‘preencher’ os sentidos que, de outro modo, são apenas intencionados. O argumento sempre vai 
dos sentidos até o seu preenchimento na percepção...” (Sokolowski, 1970, p.73). Ou seja, Husserl 
não esclarece, nas Investigações, como o sentido pode surgir desde à experiência e em estreita conexão 
com ela. Ao que parece, é justamente o contrário que é sugerido: a experiência intuitiva é 
inessencial ou mesmo completamente dispensável na constituição do sentido, que, por seu turno, 
entra em jogo quase como uma entidade ideal platônica, fixa e imutável. Desse modo, e apesar do 
“intuitivismo” de Husserl e de sua compreensão do conhecimento como preenchimento intuitivo 
da intenção de significação, parece haver, nas Investigações, o estabelecimento do sentido como 
elemento anterior e independente do fluxo da vida de consciência: a significação que é 
determinada simbolicamente, de modo vazio, na mera visada, já está determinada de uma vez por 
todas, e toda a posterior realização na experiência dessa significação visada, toda sucessão de 
intuições que, por assim dizer, “dão cor” a essa significação, enfim toda minha vida de 
experiências, não podem modificar em nada nessa determinação. Nesse sentido – e para deixar 
manifesto como a problemática da relação entre sentido e experiência vai passar por 
aprofundamentos e modificações importantes na sequência da filosofia husserliana –, podemos 
contrastar a determinação do sentido – explicitada nas Investigações Lógicas em teses como a de que 
mesmo expressões absurdas ou contraditórias (portanto, expressões que não podem ser realizadas 
na experiência intuitiva) já têm um sentido bem determinado – com a noção de sentido como 
“horizonte” e, a partir disso, como “indeterminidade determinável” (bestimmbare Unbestimmtheit), isto é, 
como um espaço já prefigurado nas intuições atuais, portanto já pressuposto por elas, mas que 
carece continuamente de novas determinações intuitivas – apontado no trecho, citado acima, de 
Análises da Síntese Passiva. 
28 Em larga medida Heidegger se faz valer destas descrições quando, no §44 do Ser e Tempo, 
descreve a relação presente na comprovação (Ausweisung) de um enunciado. Ele apresenta o 
seguinte exemplo: “suponha-se que alguém execute, de costas para a parede, a seguinte enunciação 
verdadeira: ‘o quadro na parede está pendurado de modo torto’. Esta enunciação se comprova 
quando quem enuncia percebe, virando-se para a parede, o quadro que está pendurado de modo 
torto” (Heidegger, 1977, p.288). Segundo Heidegger, a relação de comprovação, presente neste 
exemplo, não se estabelece entre um ato do sujeito e um objeto representado por ele, justamente 
porque um tal ato do sujeito nem sequer é tido em vista na comprovação – não pertence ao 
conteúdo fenomenal da situação. Diferentemente, a comprovação é uma relação de mesmidade 
(Selbigkeit), em que a percepção comprovadora do “quadro estando torto na parede” me apresenta 
o mesmo que a enunciação “o quadro está torto”. Diferentemente de Husserl, no entanto, 
Heidegger não se ocupa de esclarecer o que há de peculiar na intuição, no que ela por assim dizer 
“enriquece” no fenômeno, ou seja, por que é justamente nela que se deposita a função de 
comprovação. Heidegger lança mão das descrições husserlianas sobre o conhecimento na Sexta 
Investigação Lógica apenas para esclarecer sua tese da não-originariedade da intuição, na medida em 
que a intuição presentifica apenas aquilo que anteriormente já foi aberto pelo enunciado, aquilo 
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CONCLUSÃO 

Ora, a intuição sensível, isto é, a intuição que se volta a objetos do 
mundo, só pode apresentar o objeto de modo perspectivo: o que é 
imediatamente dado é este ou aquele aspecto do objeto, enquanto que 
outros estão meramente visados; e, se acaso eu me volte para intuir “o 
lado de trás” do objeto, então é desta vez “o lado da frente” que fica na 
penumbra, passando ele a ser não mais do que visado. Esta situação, no 
âmbito da percepção sensível, é insuperável. Ao mesmo tempo em que 
tenho em vista os objetos sensíveis sempre enquanto totalidades unitárias, 
eu não posso escapar à situação de que essas totalidades só podem ser 
parcialmente intuídas. Uma evidenciação, enquanto intuição simultânea 
do objeto em todos os seus aspectos, em sua totalidade, é aqui 
impossível29. “O objeto não é efetivamente dado, nomeadamente não é 
dado completa e inteiramente como aquele objeto que é. Aparece, 
apenas, ‘de frente’, apenas ‘perspectivamente reduzido e adumbrado 
[abgeschattet]’, e coisas semelhantes”: consequentemente, a pretensão da 
percepção sensível de dar a coisa nela mesma à consciência “permanece 
como pretensão” (Husserl, 1901, p.528).  

Retornemos agora ao ponto de partida do texto: a pretensão da 
Fenomenologia de apreender a coisa mesma. A fenomenologia é 
compreendida, nas Investigações Lógicas, como afinada pela motivação 

                                                                                                                     
que o enunciado já fez aparecer. Contudo, seria preciso esclarecer (e isso Heidegger não faz) em 
que consiste a função peculiar à intuição e unicamente à intuição, isto é, o trazer ao imediato isto que 
antes era meramente visado, ou seja, comprová-lo em sua verdade. Pois, definir a intuição 
simplesmente como identificação do mesmo é insuficiente: a 
comprovação/evidenciação/verificação do enunciado “o quadro na parede está torto” não se 
realizaria simplesmente com a proferição de um outro enunciado de mesmo conteúdo (por 
exemplo, a mesma coisa sendo dita por uma outra pessoa ou numa língua estrangeira), proferição 
esta que também faz aparecer “o mesmo”, pois vários enunciados vazios (meramente simbólicos) 
acerca de uma mesma coisa não são ainda capazes de comprovar algo acerca desta coisa – isto é,  
justamente na medida em que estão desacompanhados de uma intuição correspondente do objeto 
(disso que Husserl chama de auto-doação do objeto, doação em que o objeto é dado “em carne e 
osso” (leibhaft)). 
29 Sobre esta impossibilidade, Husserl argumenta: “Se a percepção fosse sempre aquilo que 
pretende, efetiva e autêntica autoapresentação do objeto, haveria para cada objeto, uma vez que a 
sua essência própria se esgotaria nesta autoapresentação, apenas uma única percepção” (Husserl, 
1901, p.528-529). 
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cartesiana de estabelecer um “saber evidente”, saber que, seguindo à 
risca o “princípio de ausência de pressupostos”, procede à “exclusão de todas 
as assunções que não possam ser completa e totalmente realizadas 
fenomenologicamente”, isto é, que não se realizem “sobre a base de 
vivências de conhecimento e de pensamento dadas” (Ibid., p.19). A 
fenomenologia busca a evidência: a evidência é a vivência da verdade; ou, 
dito de outro modo, é a vivência da “plena concordância entre visado e 
dado enquanto tais”, na medida em que ela “é a realização atual da 
identificação adequada” (Ibid., p.594). A evidência, assim, é a intuição 
adequada, enquanto preenchimento intuitivo completo de uma intenção 
de significação: a meta (Ziel) ou ideal de todo conhecimento é justamente 
a evidência, é superar a condição de mera intenção vazia e alcançar um 
conhecimento efetivo. Conforme vimos, no caso da experiência 
sensível, a meta do conhecimento nunca é inteiramente realizada: há, 
certamente, sempre algum grau de conhecimento envolvido na 
percepção dos objetos empíricos – e, aliás, as descrições husserlianas 
sobre o conhecimento permitem falar em níveis de adequação cognitiva, 
isto é, não reduz as possibilidades de conhecer a apenas duas (“ou é 
verdadeiro ou é falso”). Mas, o conhecimento envolvido aqui é lacunar 
e acompanhado de obscuridades, o imediatamente dado aparece sobre 
um fundo vago, sobre um fundo meramente visado. Propriamente falando, 
a experiência sensível, por mais desenvolvida e aprofundada que seja, não me 
apresenta nunca “a coisa mesma”: o objeto real do mundo é muito mais 
suposto do que efetivamente dado em seu “mesmo”. A ele corresponde 
uma obscuridade incompatível com a “clareza e distinção” a que a 
Fenomenologia aspira.  

As “coisas mesmas” (Sachen selbst) que a fenomenologia pretende 
alcançar não podem, pois, ser identificadas às coisas do mundo30. 
Diferentemente, indicam “coisas” que se auto-apresentam à consciência 
intuitiva em plenitude, como dadas a uma evidência absolutamente 
indubitável.  Mas, o que poderiam ser, afinal, as Sachen selbst? Conforme 

                                                        
30 Conforme aponta Ribeiro de Moura, com o lema fenomenológico zu den Sachen selbst “não está 
em questão um retorno às coisas propriamente ditas, compreendidas como objetos, regiões 
objetivas ou qualquer setor ôntico, como supuseram os primeiros discípulos de Husserl, seduzidos 
aqui mais pelo significado corrente das palavras do que pelo contexto de seu uso e pela 
problemática expressa do autor” (Ribeiro de Moura, 1989, p.21). 
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mostra sua “prática” científica levada à cabo nas Investigações Lógicas, a 
fenomenologia ocupa-se, em atitude reflexiva, de atos de consciência – 
do intuir, do pensar, etc: fenomenologia é sempre fenomenologia da 
consciência. Mas, como chegamos a isso? Como justificar essa tomada de 
posição que, ao contrário de óbvia, foi, por exemplo, duramente 
criticada por grande parte dos epígonos de Husserl? Debruçar-se sobre 
esse problema não é a tarefa proposta pelo presente artigo. De todo 
modo, podemos pontuar aqui qual a natureza da problemática que se 
abre para a fenomenologia da consciência: ela precisa justificar as 
condições de possibilidade de si mesma, a possibilidade de um fazer 
fenomenológico, e deve fazer isso lançando mão unica e 
exclusivamente dos recursos acessíveis a uma fenomenologia da 
consciência. Com suas descrições sobre os atos de consciência, Husserl 
ainda não deu conta, nas Investigações, da intuição e pensamento de que 
lança mão o próprio fenomenólogo na direção reflexiva de pensamento 
assumida por ele. De modo que, cabe perguntar: o que é, então, a 
consciência e seus atos para que eles, em contraposição aos objetos 
mundanos, possam ser dados em absoluta evidência? Mas, 
principalmente, uma outra pergunta, ainda mais urgente dentro do 
contexto do presente artigo: qual é e como é a intuição que, em 
contraposição à intuição sensível, é capaz de satisfazer o ideal do 
conhecimento pleno, e com a qual se possa assim cumprir a meta, o 
propósito do fenomenólogo? A resposta a estas questões exige um 
esclarecimento sobre a possibilidade e o modo de uma orientação do 
pensamento contraria à orientação em jogo na experiência sensível, o 
esclarecimento sobre a direção contranatural (widernatürlich) que a intuição 
e o pensamento podem assumir na investigação fenomenológica. 
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Resumo: O presente artigo traz uma breve análise de parte da trajetória do 
pensamento de Edmund Husserl no que diz respeito à superação do cogito 
cartesiano. Mostra o percurso desenvolvido pelo filósofo René Descartes 
através de seu método, elucidando como alcançou a certeza do “eu penso” e 
reverteu-o em “coisa pensante”, para então projetar a objetividade de seu 
pensamento pela prova da existência de Deus, buscando uma ciência com 
bases sólidas. Todo esse pensamento foi revisto por Edmund Husserl, onde 
veremos sua proposta de uma filosofia rigorosa, sua crítica a Descartes e a 
forma como conseguiu superar o cogito através da fenomenologia. 
 
Palavras-chave: Cogito. Evidência. Intersubjetividade. Alter ego. 

 
Abstract: This paper presents a brief analysis of the trajectory of the thought 
of Edmund Husserl with regard to overcoming the cartesian cogito. Shows the 
route developed by the philosopher René Descartes through his method, 
elucidating as it reached the certainty of "I think" and reversed it into "thinking 
thing", and then design the objectivity of his thought by proving the existence 
of God, seeking science with solid foundations. All this thinking was reviewed 
by Edmund Husserl, where we shall see his proposal for a strict philosophy, 
his critique of Descartes and how it managed to overcome the cogito through 
phenomenology. 
 
Keywords: Cogito. Evidence. Intersubjectivity. Alter ego. 
 
 

INTRODUÇÃO 

Descartes é considerado o fundador da filosofia moderna, foi 
audacioso ao renegar todo o ensinamento escolástico que recebera para 
propor a edificação de um conhecimento firmado com bases sólidas. O 
método cartesiano, cuja principal marca é a dúvida, fez com que 
iniciasse a busca de verdades claras e distintas, sendo que a primeira 
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certeza foi a afirmação da sentença: “penso, logo existo”, que num 
percurso metódico, desdobrou-se na prova da existência de Deus.  

Uma nova leitura dessa caminhada foi proposta por Edmund 
Husserl, mais especificamente na obra Meditações cartesianas, onde 
encontramos respostas para as seguintes questões: Como podemos 
fundamentar uma ciência verdadeira? Como ter a certeza do cogito por 
outra via que não a desenvolvida por Descartes? Quais as falhas de 
Descartes? Onde Descartes deveria ter avançado? As respostas para 
essas questões serão desenvolvidas ao longo do presente artigo, cuja 
principal proposta é mostrar como Husserl superou o cogito cartesiano. 

O próprio Husserl se considerava como um neocartesiano, isso 
significa que como pensador, seguiu a metodologia de Descartes, não se 
ligando a nada que pudesse ser compreendido como um prejulgamento. 
O filósofo alemão aprimora essa perspectiva cartesiana para inserir o 
termo “colocar entre parênteses”, ou seja, fazer uma suspensão do juízo 
para poder alcançar a real noção daquilo que é examinado. 

Em que pese ter seguido os passos de Descartes, Husserl consegue 
ir além do pensamento cartesiano, isso porque enquanto Descartes para 
afirmar o sujeito o condiciona a existência de Deus, conduzindo-o ao 
solipsismo, Husserl, por sua vez, ultrapassa o cogito cartesiano 
afirmando a existência do outro para assegurar a minha própria 
existência. 

Inicialmente veremos uma breve explanação do pensamento de 
René Descartes no tocante ao seu método, seu desdobramento para 
alcançar a certeza do cogito e a sua formulação para a prova da existência 
de Deus. Depois, analisaremos parte da trajetória do pensamento de 
Edmund Husserl, mais precisamente nas lições do livro Meditações 
cartesianas, para então expormos como se deu a superação do cogito.  

 

1 - A PROPOSTA DE RENÉ DESCARTES 

Em 1637, René Descartes publica o livro Discurso do Método, em que 
traz o modo como conduziu a sua razão a fim de não mais ser 
enganado. 
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O filósofo francês reconhecendo que o ensinamento escolástico o 
qual fora alimentado desde a infância enchia-o de dúvidas e erros, 
acreditando não ter tirado outro proveito, ao procurar instruir-se em tal 
filosofia, senão o de ter descoberto cada vez mais sua própria 
ignorância; propõe, então, um método para direcioná-lo de forma clara 
e distinta. 

Descartes afirma que toda a estrutura em que fora edificada seu 
pensamento, até então, não era sólida o suficiente para sustentar seus 
questionamentos, propondo reerguer o edifício filosófico de seu 
conhecimento a partir de novos alicerces, buscando assim fundamentos 
sólidos para a construção de seu pensamento. 

Ditos fundamentos sólidos seriam edificados tão somente a partir 
de verdades indubitáveis, obtidas através de um método que seja apto a 
reconhecer o que seja falso e o que seja verdadeiro, capaz de alcançar o 
conhecimento de tudo. Afirma Descartes, na obra Regras para a orientação 
do espírito, na quarta regra, que o método é necessário para a busca da 
verdade. Assim descreve o que entende por método: 

 

Quanto ao método, entendo por isso regras certas e fáceis cuja 
exata observação fará que qualquer um nunca tome nada de falso 
por verdadeiro, e que, sem despender inutilmente nenhum esforço 
de inteligência, alcance, com um crescimento gradual e contínuo de 
ciência, o verdadeiro conhecimento de tudo quanto for capaz de 
conhecer. (DESCARTES, 1999, p. 20). 

 

Para tanto, valendo-se de um método capaz de alçar a verdade, 
enuncia quatro preceitos, os quais devem ser seguidos sem qualquer 
exceção: 

 

O primeiro era de nunca aceitar coisa alguma como verdadeira sem 
que a conhecesse evidentemente como tal; ou seja, evitar 
cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não incluir em meus 
juízos nada além daquilo que se apresentasse tão clara e 
distintamente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião 
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de pô-lo em dúvida. O segundo, dividir cada uma das dificuldades 
que examinasse em tantas parcelas quantas fosse possível e 
necessário para melhor resolvê-las. O terceiro, conduzir por ordem 
meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais 
fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, 
até o conhecimento dos mais compostos; e supondo certa ordem 
mesmo entre aqueles que não se precedem naturalmente uns aos 
outros. E, o último, fazer em tudo enumerações tão completas, e 
revisões tão gerais, que eu tivesse certeza de nada omitir 
(DESCARTES, 2001, p. 23). 

 

Com isso, visa-se um método para o saber, através de regras simples 
semelhantes a operações típicas de procedimentos matemáticos, cujo 
resultado será sempre claro e distinto. 

A forma de raciocínio semelhante ao saber matemático se justifica 
pelo reconhecimento da precisão e validade universal da matemática, o 
que gera a certeza, a verdade, de seu procedimento e respectivo 
resultado; justamente o que Descartes busca para ser o alicerce de seu 
pensamento. 

Na Quarta Parte do Discurso do Método, após afirmar que os sentidos 
às vezes nos enganam e de ter lançado tudo à dúvida, temos a primeira 
certeza: 

 

Mas logo depois atentei que, enquanto queria pensar assim que tudo 
era falso, era necessariamente preciso que eu, que o pensava, fosse 
alguma coisa. E, notando que esta verdade – penso, logo existo – era 
tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos 
cépticos não eram capazes de a abalar, julguei que podia admiti-la 
sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que buscava 
(DESCARTES, 2001, p. 38). 

 

Eis aí a primeira certeza fundamental em Descartes: Cogito ergo sum. 
Essa construção teórica também é desenvolvida nas Meditações 
Metafísicas, como veremos a seguir. 
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2. DA DÚVIDA METÓDICA À CERTEZA DO COGITO 

O processo de construção do pensamento iniciado de um ponto de 
dúvida e encerrado na certeza do cogito é melhor trabalhado no livro 
Meditações Metafísicas de 1641, onde é abordada a questão de Deus e da 
Alma. Fiel ao seu método, Descartes, pretende, através da dúvida, 
fundamentar seu conhecimento de Deus e da Alma, de modo a provar 
a existência de ambos. 

Na Meditação Primeira, apresenta as razões pelas quais se pode 
duvidar em geral de todas as coisas, afirmando que desde os primeiros 
anos de sua vida, recebeu grande quantidade de falsas opiniões como 
verdadeiras e que foram, posteriormente fundadas sobre princípios tão 
mal assegurados que acabou concluindo que tudo que aprendera era 
muito duvidoso e incerto. Portanto, acredita ser necessário desfazer-se 
de todas as opiniões para começar tudo de novo desde os fundamentos 
para, então, estabelecer algo firme e constante nas ciências. 

Dessa forma, nosso filósofo começa sua jornada destruindo todas as 
antigas opiniões, uma vez que o menor motivo de dúvida que nelas se 
encontrar será suficiente para ser rejeitada. De início afirma que tudo 
que tomou como mais verdadeiro e seguro foi aprendido através dos 
sentidos, porém verificou que os mesmos nos enganam. 

Contudo, ainda que não possa inteiramente confiar nos sentidos, 
Descartes procura algum ponto de partida para fixar a certeza em algo. 
Assim, chega ao conhecimento de si próprio, isto é, reconhece que está 
em determinado local escrevendo, e que poderia até mesmo estar 
sonhando. Apesar de lembrar que já fora enganado enquanto dormia, 
afirma que as representações do sono são formadas à semelhança de 
algo real e verdadeiro, logo, tais representações não são imaginárias, 
mas verdadeiras e existentes. 

Levanta, então, a possibilidade da existência de um gênio maligno – 
malin génie – astuto e poderoso capaz de sempre nos enganar. Dessa 
forma, tudo aquilo que tomou como verdade ao seu redor não passa de 
ilusão. Porém, Descartes chega a uma certeza: por mais poderoso e 
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astuto que seja tal gênio maligno, jamais poderá impor-me nada. Em 
outras palavras, se existe um gênio maligno que me engana, não há 
qualquer dúvida de que existo; e por mais que ele me engane, não 
poderá fazer com que eu seja nada, enquanto eu pensar que sou algo. 

A sequência do raciocínio a que chega Descartes é lógica:  

 

De sorte que, após ter pensado bem nisso e ter cuidadosamente 
examinado todas as coisas, é preciso enfim concluir e ter por 
constante que esta proposição, Eu sou, eu existo, é necessariamente 
verdadeira todas as vezes que a pronuncio ou que a concebo em 
meu espírito (DESCARTES, 2000, p. 43). 

 

Tudo fica muito evidente, pois a dúvida permite extrair um núcleo 
de certeza: se duvido, penso, e só posso fazê-lo existindo. “Penso, logo 
existo” (Cogito ergo sum).  

A existência do “eu” fica, pois, num primeiro momento, dependente 
do pensamento, já que se deixasse de pensar, deixaria de existir. Tudo 
está no plano da subjetividade, nada está garantido no plano exterior à 
realidade do “eu pensante”. 

Na Meditação Segunda, ao investigar os atributos da alma, Descartes 
sentencia: “ora, eu sou uma coisa verdadeira e verdadeiramente 
existente; mas que coisa? Disse-o: uma coisa que pensa.” 
(DESCARTES, 2000, p. 46). 

Mais adiante afirma: 

Mas o que é que sou então? Uma coisa que pensa. O que é uma 
coisa que pensa? Isto é uma coisa que duvida, que concebe, que 
afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e 
que sente. Por certo não é pouco se todas essas coisas pertencem à 
minha natureza (DESCARTES, 2000, p. 47-48). 

 

A passagem do cogito à res cogitans pode ser compreendida como o 
desdobramento da virada da subjetividade à objetividade, isto é, o que 
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antes era “penso” passa a ser “coisa pensante”, de modo que a 
particularidade ganha a dimensão de universalidade, o que era 
justamente o que o nosso filósofo buscava através de seu método. 

Porém, Descartes estaria condenado filosoficamente à solidão se o 
exame de suas próprias ideias não o levasse a provar com evidências 
outra existência que não essa “coisa que pensa”. 

Descartes procura, então, provar a existência de Deus como 
resposta a solidão e garantia última de qualquer subsistência, ou seja, 
como fundamento absoluto da objetividade. 

 

3. DESCARTES E A PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEUS 

Ainda no âmbito da consciência nosso filósofo aponta a ideia inata 
de Deus como uma “substância infinita, eterna, imutável, independente, 
onisciente, onipotente, e pela qual eu mesmo, e todas as outras coisas 
que existem (se é verdade que há coisas que existem) foram criadas e 
produzidas” (DESCARTES, 2000, p. 72). Trata-se, assim, da questão 
de Deus a partir da própria consciência do sujeito. 

O filósofo reconhece que a realidade objetiva de suas ideias 
conhecidas como claras e distintas por ele não estão propriamente nele, 
não podendo ser causa dessas ideias: 

 

[...] se a realidade objetiva de alguma de minhas ideias é tal que eu 
conheça claramente que ela não está em mim formal nem 
eminentemente, e que, por conseguinte, eu mesmo não possa ser a 
causa, daí, se segue, necessariamente, que não estou sozinho no 
mundo, mas há ainda alguma outra coisa que existe e que é causa 
dessa ideia [...] Portanto, resta apenas a ideia de Deus, na qual é 
preciso considerar se há algo que não possa ter vindo de mim 
mesmo (DESCARTES, 2000, p. 68 e 71). 

 

Descartes usa, então, a ideia de Deus como causa eficiente, ou seja, 
a partir do princípio da causalidade, afirma que somente a existência de 
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Deus (que seria a causa) poderia explicar a existência de um ser finito e 
imperfeito, isto é, o “eu pensante”, dotado da ideia de infinito e de 
perfeição (que seria o efeito). 

Conclui o filósofo que a ideia de um ser infinito e perfeito só 
poderia ser proveniente de Deus: 

 

E, por conseguinte, é preciso necessariamente concluir de tudo o 
que disse anteriormente que Deus existe; pois, ainda que a ideia da 
substância esteja em mim, pelo próprio fato de eu ser uma 
substância, eu não teria, contudo, a ideia de uma substância infinita, 
eu que sou um ser finito, se ele não tivesse sido posta em mim por 
alguma substância que fosse verdadeiramente infinita 
(DESCARTES, 2000, p. 72). 

 

A ideia inata de Deus propicia outra reflexão: “Se a ideia de ser 
infinito que está em mim fosse minha, não seria eu produto perfeito e 
ilimitado e não, ao contrário, ser imperfeito, como resulta da dúvida e 
da aspiração nunca satisfeita à felicidade e à perfeição?” (REALE; 
ANTISERI, 2003a, p. 370). Se assim fosse, ao negar Deus como 
criador estaria se considerando como autoproduto. 

A prova ontológica da existência de Deus é explicada pelo filósofo a 
partir do seguinte argumento: “a existência é parte integrante da 
essência, de modo que não é possível ter a ideia (a essência) de Deus 
sem simultaneamente admitir a sua existência, da mesma forma que não 
é possível conceber um triângulo sem pensá-lo com a soma dos ângulos 
internos iguais a dois retos” (REALE; ANTISERI, 2003a, p. 370). 

Descartes, ao examinar de que forma adquiriu a ideia de um ser 
soberanamente perfeito (Deus), diz: “nada mais resta dizer que, como a 
ideia de mim mesmo, ela nasceu e foi produzida comigo no momento 
em que fui criado” (DESCARTES, 2000, p. 81). Na sequência, 
arremata o filósofo: “e, por certo, não se deve achar estranho que Deus, 
ao criar-me, tenha posto em mim essa ideia para ser como a marca do 
operário impressa em sua obra” (DESCARTES, 2000, p. 81). 
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Dessa forma, após transcorrer todo um percurso (método-dúvida-
cogito-Deus), nosso filósofo acredita ter solucionado o caminho para a 
verdade clara e distinta, posto que conseguiu construir o alicerce de seu 
conhecimento através de uma base sólida, cujo ponto de partida foi a 
certeza do cogito para sair da subjetividade e alcançar o âmbito da 
objetividade através da prova da existência de Deus. 

O pensamento de René Descartes é retomado pelo filósofo alemão 
Edmund Husserl numa nova abordagem, através da fenomenologia. 

 

4. A PROPOSTA DE EDMUND HUSSERL 

Husserl procurou dar consistência científica à filosofia, e através 
dela, a todas as demais ciências. Buscou estabelecer a filosofia uma base 
sólida de racionalidade, tal como exige uma fundamentação rigorosa e 
científica: 

 

Para alcançar a fundamentação da Filosofia como ciência de rigor, é 
mister partir daquilo que se encontra antes de todos os pontos de 
vista; partir do conjunto da realidade que se apresenta à intuição de 
todo o pensamento construtivo de teorias; partir daquilo que se 
pode ver e alcançar diretamente quando o pensador não se deixa 
deslumbrar por preconceitos, nem desviar do objeto em-si, do 
verdadeiro dado. Orientar-se para as próprias coisas, interroga as 
próprias coisas na sua própria maneira de se lhe oferecerem, 
deixando de lado os preconceitos que são necessariamente alheios à 
própria coisa. São essas as exigências fundamentais e primordiais da 
fenomenologia (GILES, 2003, p. 56). 

 

Eis aí o que a fenomenologia pretende ser: “ciência, fundamentada 
estavelmente, voltada à análise e à descrição das essências” (REALE; 
ANTISERI, 2003b, p. 555). A fenomenologia não é ciência dos fatos, 
mas das essências. 

Faz, dessa forma, uma análise de essências e exploração dos estados 
de coisas genéricas que podem se constituir na intuição imediata, de 
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modo que haja uma inquirição apriorística, não no sentido das 
deduções matemáticas. Assim tem-se o diferencial da fenomenologia: 

 

O que a diferencia das ciências apriorísticas objetivantes é o seu 
método e o seu objetivo. A fenomenologia procede elucidando visualmente, 
determinando e distinguindo o sentido. Compara, distingue, enlaça, põe 
em relação, separa em partes ou segrega momentos. Mas tudo no 
puro ver [...] É, pois, ciência num sentido totalmente diferente, com 
tarefas inteiramente diversas e com um método completamente 
distinto. A sua particularidade exclusiva é o procedimento intuitivo ideador 
dentro da mais estrita redução fenomenológica, é o método especificamente 
filosófico, na medida em que tal método pertence essencialmente ao sentido da 
crítica do conhecimento e, por conseguinte, ao de toda a crítica da razão em geral 
(HUSSERL, 2014, p. 85). 

 

O que a fenomenologia visa é o retorno às próprias coisas. Procura-
se assim, evidências estáveis para colocar como fundamento da 
filosofia, ou seja, é preciso buscar coisas manifestas, fenômenos tão 
evidentes que não podem ser negados. 

Husserl afirma que a filosofia é uma ciência absolutamente rigorosa. 
Faz distinção entre ciências empíricas (dos fatos) e ciências puras (de 
idealidades a priori); distingue ainda as ciências exatas das ciências 
rigorosas, sendo que estas se vinculam ao caráter necessário de seus 
princípios básicos, já aquelas (ciências empíricas) vinculam-se ao caráter 
preciso de suas meditações e experimentações. Por fim, faz distinção 
entre ciências rigorosas e ciências absolutamente rigorosas. As primeiras 
possuem princípios fundamentados, mas seus fundamentos não são 
fornecidos por elas próprias e sim por outras ciências, as absolutamente 
rigorosas. Estas são aquelas que se autofundamentam. A filosofia é a 
única ciência absolutamente rigorosa porque fornece a si própria os 
seus fundamentos e os de todas as outras ciências, sejam elas puras ou 
empíricas. 

No livro Meditações cartesianas, de 1931, Husserl faz uma releitura de 
Descartes, e em cinco meditações, o filósofo alemão refaz parte do 
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percurso cartesiano, tecendo elogios pelas descobertas apresentadas, 
mas também mostrando onde o pensamento de Descartes ficou 
estagnado e em que sentido poderia ter ido mais além. Esse ir além é 
exatamente o que faz Edmund Husserl, de modo a superar o cogito 
cartesiano. 

Logo na introdução do livro Meditações cartesianas, o filósofo alemão 
afirma: “Os novos impulsos que a fenomenologia recebeu devem-se a 
René Descartes, o maior pensador da França” (HUSSERL, 2001, p.19), 
logo em seguida completa: “É pelo estudo das suas Meditações que a 
nascente fenomenologia transformou-se em um novo tipo de filosofia 
transcendental” (HUSSERL, 2001, p.19). 

Assim como Descartes, o filósofo alemão objetiva uma reforma 
total da filosofia para fazer dela uma ciência com fundamentos 
absolutos. Porém, a forma como esse percurso é preenchido se dá de 
modo distinto.  

Nosso filósofo reconhece que a obra Meditações Metafísicas marcou 
época, precisamente em virtude de seu retorno ao ego cogito puro. Afirma 
que Descartes inaugurou um novo tipo de filosofia: “Com ele a 
filosofia muda totalmente de estilo e passa radicalmente do objetivismo 
ingênuo ao subjetivismo transcendental” (HUSSERL, 2001, p.22). 

O próprio Husserl questiona sobre a necessidade do renascimento 
das meditações cartesianas, no que responde ser este o caminho que 
conduz a fenomenologia: 

 

Em nossos dias, a nostalgia de uma filosofia viva conduz a muitos 
renascimentos. Perguntamos: o único renascimento realmente 
fecundo não consistiria em ressuscitar as Meditações cartesianas, 
não, é claro, para adotá-lo integralmente, mas para desvelar já de 
início o significado profundo de um retorno radical ao ego cogito 
puro, e fazer reviver em seguida os valores eternos que dele 
decorrem? É, pelo menos, o caminho que conduz à fenomenologia 
transcendental (HUSSERL, 2001, p. 23-24). 
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Na leitura de Meditações cartesianas é preciso ficar atento para alguns 
termos de grande relevância e sentido específico empregados por 
Husserl, tais como: evidência, intencionalidade, transcendência, 
apodíctico, experiência, entre outros. 

 

5. O PONTO DE PARTIDA DAS MEDITAÇÕES 
CARTESIANAS 

Logo na Primeira Meditação, Husserl anuncia que adotará por 
princípio o chamado radicalismo do ponto de partida, ou seja, colocará 
de lado as convicções admitidas até então, não aceitando como certas as 
verdades da ciência. Como fez Descartes, Husserl deixou-se guiar em 
meditações pela ideia de uma ciência autêntica, possuidora de 
fundamentos absolutos certos, uma ideia de ciência universal. 

Sem as ciências nada mais resta que possa servir de exemplo de 
ciência autêntica. Desse modo, Husserl inicia sua caminhada elucidando 
o ato de julgar e o próprio julgamento, distinguindo julgamentos 
imediatos de julgamentos mediatos: “O sentido dos julgamentos 
mediatos mantém com o de outros uma relação tal que a crença, que 
lhes é inerente, ‘pressupõe’ a desses outros julgamentos: uma crença é 
admitida porque outra o é” (HUSSERL, 2001, p. 27). Ao verificar o 
sentido da tendência da ciência de fundamentar seus julgamentos, 
afirma que o sentido do ato de fundamentar (provar) é o de 
“demonstrar” a “exatidão” ou a “verdade” de um julgamento, ou, ao 
contrário, sua “inexatidão” ou “falsidade”. Nos julgamentos mediatos 
essa “demonstração” é mediata, apoia-se na demonstração dos 
julgamentos imediatos. Afirma nosso filósofo que podemos “voltar” 
livremente a uma justificação uma vez estabelecida, ou à “verdade”, 
uma vez “demonstrada”, o que pode conduzir ao que se denomina 
conhecimento: 

 

Essa liberdade de que temos de reproduzir e de perceber 
novamente em nossa consciência uma verdade concebida, como 
sendo identicamente “a mesma”, faz com que essa verdade seja 
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para nós um bem definitivamente adquirido, chamado então de 
conhecimento (HUSSERL, 2001, p. 28). 

  

A partir daí, Husserl, analisando com mais exatidão o próprio 
sentido da justificação ou do conhecimento, chega à ideia de evidência. 
Diz que: “na justificação verdadeira, os julgamentos demonstram sua 
‘exatidão’, seu ‘acordo’, ou seja, o acordo de nosso julgamento com a 
própria coisa julgada” (HUSSERL, 2001, p. 28). Conclui, então que o 
ato de julgar é uma “intenção” e em geral uma simples presunção de 
que uma coisa existe ou é de tal maneira, nesse caso o que é colocado 
pelo julgamento é somente coisa ou fato presumido ou visto. Contudo, 
pode haver outro tipo de julgamento intencional, outra maneira de ter a 
coisa presente em nossa consciência, o que o filósofo alemão denomina 
evidência: 

 

Na evidência, a coisa ou o “fato” não é somente “vista”, de maneira 
distante e inadequada; ela própria está presente diante de nós, e o 
sujeito que julga tem dela uma consciência imanente. Um 
julgamento que se limita a uma simples presunção, se é passado na 
consciência à evidência correlativa, ajusta-se às coisas e aos “fatos” 
em si. Essa passagem tem um caráter especial, pela qual a simples 
intenção vazia se “preenche” e se “completa”; ela assume o caráter 
de uma síntese pela recuperação exata da intuição e da evidência 
correspondente, a intuição evidente de que essa intenção, até então 
“distanciada da coisa” é exata (HUSSERL, 2001, p. 28). 

 

Na evidência temos a experiência de um ser e de sua maneira de ser, 
é nela que o olhar de nosso espírito alcança a coisa em si. Segundo 
Husserl, a evidência pode ser mais ou menos perfeita. A vida cotidiana 
pode contentar-se com evidências e verdades relativas, o que não é 
concebível para as ciências, cujas verdades devem ter validade de uma 
vez por todas e para todos. Nosso filósofo, porém alerta: “a ciência não 
consegue construir um sistema de verdades ‘absolutas’, se precisa o 
tempo todo modificar as ‘verdades’ adquiridas” (HUSSERL, 2001, p. 
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30). A filosofia é a resposta, posto que implica uma ordem de 
conhecimentos anteriores entre si, relacionados a outros, em si 
posteriores, ou seja, um começo e um progresso fundamentados na 
natureza das próprias coisas. 

Assim, lembrando-se de Descartes que colocou de lado todas as 
ciências, Husserl aponta para o seu primeiro princípio metódico: não 
emitir nem como válido nenhum julgamento, se não o for obtido a 
partir da evidência, isto é, em experiências em que as coisas e os fatos 
são apresentados em si. À medida que houver falhas na evidência, não 
se poderá chegar a nada de definitivo. 

Para tanto, é preciso ter uma certeza absoluta de algo que possa ser 
o ponto inicial das meditações. Essa indubitabilidade absoluta 
corresponde à perfeição da evidência, naquilo que o nosso filósofo 
chama de apodicticidade: 

 

Ela possui uma indubitabilidade absoluta de uma categoria 
especial e bem determinada, aquela que o estudioso atribui a 
todos os princípios. Manifesta a superioridade de seu valor na 
tendência que tem o estudioso de justificar novamente e num 
plano superior os raciocínios já evidentes em si, elevando-os a 
princípios, e de lhes proporcionar dessa forma a dignidade 
suprema da apodicticidade (HUSSERL, 2001, p. 33). 

 

O filósofo alemão alerta para o fato de que a evidência não exclui a 
possibilidade de seu objeto torna-se em seguida objeto de dúvida, o que 
não acontece com a evidência apodíctica, que tem a particularidade de 
não ser somente certeza da existência das coisas ou fatos evidentes, mas 
também se revela ao mesmo tempo à reflexão crítica como uma 
impossibilidade absoluta de que seja concebida a sua não-existência, 
excluindo, assim, de antemão toda dúvida imaginável como desprovida 
de sentido. 
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6. O EGO COGITO COMO EVIDÊNCIA APODÍCTICA 

Husserl, seguindo os passos de Descartes, faz o grande gesto de 
voltar-se sobre si mesmo, “o qual, se corretamente realizado, conduz à 
subjetividade transcendental: o debruçar-se sobre o ego cogito, domínio 
último e apodicticamente certo sobre o qual deve ser fundamentada 
toda filosofia radical” (HUSSERL, 2001, p. 36). 

Contudo, quando Descartes afirma o caráter apodíctico do ego sum 
ou do                     sum cogitans, temos que o “eu duvido” já supõe o “eu 
sou”; já para Husserl, o caminho da apodicticidade do “eu sou” é 
trilhado pela denominada redução transcendental. 

Ao meditar de maneira radical, Husserl, no início de suas 
meditações, quando coloca tudo de lado, afirma que, naquele momento, 
ainda não possui nem uma ciência válida nem um mundo existente. 
Assim, o mundo é visto unicamente como fenômeno que cria uma 
pretensão de existência, consequentemente, os outros homens e os 
animais não passam de dados de experiência obtidos pela experiência 
sensível de seus corpos, o que não pode servir de autoridade já que tal 
valor é colocado em questão. Resume o filósofo alemão: “[...] não 
somente a natureza corporal, mas o conjunto do mundo concreto que 
me circunda, a partir de agora, não é mais para mim um mundo 
existente, mas somente ‘fenômeno de existência’ ” (HUSSERL, 2001, p. 
36). No entanto esse fenômeno não é um puro nada, mas é justamente 
o que torna possível que haja em mim uma crítica do ser “verdadeiro”. 

Para se alcançar a essência do mundo, Husserl atinge a abstenção, 
colocando o mundo objetivo entre parênteses, naquilo que chama de 
epoché (εποχη) fenomenológica, que conduz ao sujeito que medita à sua 
vida pura com o conjunto de seus estados vividos puros e de seus 
objetos intencionais, isto é, a universalidade dos fenômenos: “A epoché 
fenomenológica reduz-me ao meu puro eu transcendental” (HUSSERL, 
1992, p. 19). O ego transcendental é fruto da colocação entre 
parênteses do mundo objetivo, isto é: "Por essa via o sujeito retrocede 
até a fonte de significado, ao ego transcendental, que, na medida em 
que vai praticando a redução transcendental, irá reconhecer-se como 
um 'eu constituinte' " (CAVALIERI, 2012, p. 165). 



Edmund Husserl e a Superação do Cogito Cartesiano 

Metafísica: Fundamentação e Crítica 

| 81 

Para o filósofo alemão “a εποχη é o método universal e radical pelo 
qual me percebo como eu puro, com a vida de consciência pura que me 
é própria, vida na qual e pela qual todo o mundo objetivo existe para 
mim, exatamente da forma como existe para mim” (HUSSERL, 2001, 
p. 38). 

Assim, podemos afirmar que com a epoché: 

 

Colocamos fora de ação a tese geral inerente à essência da 
orientação natural, colocamos entre parênteses tudo o que é por ela 
abrangido no aspecto ôntico: isto é, todo este mundo natural que 
está constantemente "para nós aí", "a nosso dispor", e que 
continuará sempre aí como "efetividade" para a consciência, mesmo 
quando nos aprouver colocá-la entre parênteses. Se assim procedo, 
como é de minha plena liberdade, então não nego este "mundo", 
como se eu fosse sofista, não duvido de sua existência, como se 
fosse cético, mas efetuo a εποχη "fenomenológica", que me impede 
totalmente de fazer qualquer juízo sobre existência espaço-temporal 
(HUSSERL, 2006, p. 81). 

 

Ao colocar o mundo entre parênteses, percebo que não posso viver, 
experimentar, pensar, agir e emitir julgamentos de valor senão no 
mundo que se encontra em mim e tira de mim mesmo seu sentido e sua 
validade. Por conseguinte, se me coloco acima de toda essa vida e me 
abstenho de efetuar a crença existencial que coloca o mundo como 
existente, então me encontro como ego puro. 

Com esse raciocínio, Husserl chega a apodicticidade do ego. 

 

7. O EU TRANSCENDENTAL 

A crítica a Descartes está no fato de que, mesmo pretendendo 
desfazer-se de qualquer prejulgamento, percebemos em sua obra 
prejulgamentos não esclarecidos, herdados da escolástica, além da sua 
ligação às ciências matemáticas, que possibilitou a consideração do ego 
cogito como um axioma apodíctico a partir de deduções próximas da 
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matemática. Husserl aponta a seguinte falha no pensamento de 
Descartes: 

 

Infelizmente, é o que acontece com Descartes, em resultado de uma 
confusão, que parece pouco importante, mas acaba sendo muito 
funesta, e faz do ego uma substantia cogitans separada, um mens sive 
animus humano, ponto de partida de raciocínios de causalidade. É 
essa confusão que fez de Descartes o pai do contra-senso filosófico, 
que é o realismo transcendental, o que, no entanto, não podemos 
enxergar ainda. Nada semelhante nos acontecerá se permanecermos 
fiéis ao radicalismo do voltar-se para si mesmo e, dessa forma, ao 
princípio da “intuição” (ou evidência) pura, e se, em consequência, 
fizermos valer apenas aquilo que nos é dado realmente – e 
imediatamente – no campo do ego cogito que a εποχη nos abriu; 
portanto, se evitarmos enunciar o que nós próprios não vemos. 
Descartes não se conformou plenamente com esse princípio. É por 
isso que, num certo sentido, tendo feito já a maioria das 
descobertas, não captou nela o sentido correto, o da subjetividade 
transcendental. Ele não atravessou o pórtico que leva à filosofia 
transcendental verdadeira (HUSSERL, 2001, p. 42). 

 

Descartes não desprezava a intuição, porém entendia que era apenas 
uma etapa do conhecimento, que deveria ser firmado, num segundo 
momento pelo raciocínio dedutivo: 

 

Por intuição entendo não a confiança instável dada pelos sentidos 
ou o juízo enganador de uma imaginação com más construções, 
mas o conceito que a inteligência pura e atenta forma com tanta 
facilidade e clareza que não fica absolutamente nenhuma dúvida 
sobre o que compreendemos; ou então, o que é a mesma coisa, o 
conceito que a inteligência pura e atenta forma, sem dúvida 
possível, conceito que nasce apenas da luz da razão e cuja certeza é 
maior, por causa de sua maior simplicidade, do que a da própria 
dedução, embora esta última não possa ser mal feita mesmo pelo 
homem (DESCARTES, 1999, p. 13-14). 
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Para Descartes a intuição é responsável pela captação dos primeiros 
princípios, porém suas conclusões só serão alcançadas pela dedução. 
Husserl, por seu turno, entende que a intuição é de extrema relevância, 
e somente através dela é que se pode conhecer as coisas em si. Para que 
seja realmente atingida a evidência é preciso um olhar desinteressado, 
num processo de redução, que se constitui perante a intuição. 

O método cartesiano para se chegar ao cogito faz uso da dedução, 
nos moldes matemáticos, o que fica muito evidente posto que o “eu” 
de Descartes é um “eu” natural, mundano, isto é, o “eu” ainda era uma 
realidade substancial, concretamente existente, identificada com a alma. 
Descartes não ultrapassou o seu “eu” natural. 

Husserl, através da εποχη fenomenológica, reduz o eu humano 
natural e sua vida psíquica ao eu transcendental e fenomenológico. 
Com isso, o mundo objetivo encontra em mim mesmo (no meu eu 
transcendental) todo o sentido e todo o valor existencial que tem para 
mim. 

Importante fazer a distinção entre o ser do mundo exterior e o ser 
do mundo interior, para melhor compreende o que vem a ser o eu 
transcendental: 

 

O ser do mundo exterior para o qual estamos naturalmente 
orientados, que transcende a consciência e que, por isso, é 
caracterizado como transcendente, e o mundo interior, ou seja, o 
mundo do ser imanente no sentido radical, para o qual devemos 
orientar nossas atenções como filósofos, e que Husserl chama de 
transcendental. O termo “transcendental” refere-se ao próprio 
objeto do conhecimento na sua entidade imanente, que é aquilo que 
mais intimamente se possui, o “fenômeno” na sua pura acepção 
(GILES, 2003, p. 68). 

 

Assim, o mundo, sob a ótica do “eu” transcendental, é encarado 
pelo aspeto de como se apresenta na consciência, reduzido à 
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consciência. A epoché aplicada ao “eu” possibilita o alcance do “eu” 
puro. 

Porém, para concretizar o propósito de uma ciência verdadeira, é 
necessário que a consciência transcendental ultrapasse os limites da 
individualidade, para então, adquirir um caráter plenamente objetivo, ou 
seja, chegar a uma constituição em que o objeto se constitua em objeto 
para uma pluralidade de sujeitos. 

Descartes buscou a resposta à objetividade através da conversão do 
“eu penso” para o “eu” como “coisa pensante”, bem como pela prova 
da existência de Deus, Husserl encontra o caminho da objetividade 
através da intersubjetividade. 

 

8. INTENCIONALIDADE E INTERSUBJETIVIDADE EM 
HUSSERL 

Husserl apresenta a estrutura da consciência como intencionalidade. 
Assim, quando afirma que a consciência é intencionalidade, significa 
que a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Trata-se de 
uma atividade constituída por atos com os quais visa algo. Esses atos 
são denominados noesis e aquilo que é visado pelos mesmos são os 
noemas.  

Para o filósofo alemão o que importa é “descrever o que 
efetivamente se dá à consciência, o que nela se manifesta e nos limites 
em que se manifesta. E o que se manifesta e aparece é o fenômeno” 
(REALE; ANTISERI, 2003b, p. 562-563). 

Sendo intencional a consciência, então será descrito intuitivamente o 
que é visado na forma como se manifesta. Com isso, o que antes era 
visto apenas como ego cogito deve ser ampliado pelo seu correlato 
intencional, o cogitatum: 

 

Dessa forma, todo estado de consciência em geral é, em si mesmo, 
consciência de alguma coisa [...] em consequência, será necessário 
ampliar o conteúdo do ego cogito transcendental, acrescentar-lhe um 
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novo elemento e dizer que todo cogito, ou ainda todo estado de 
consciência, “assume” algo, e que ele carrega em si mesmo, como 
“assumido” (como objeto de uma intenção) seu cogitatum respectivo 
(HUSSERL, 2001, p. 50-51). 

 

Para Husserl, o termo intencionalidade significa “essa 
particularidade fundamental e geral que a consciência tem de ser 
consciência de alguma coisa, de conter, em sua qualidade de cogito, seu 
cogitatum em si mesma” (HUSSERL, 2001, p. 51). 

Husserl, no livro Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia 
fenomenológica, apresenta o seguinte comentário sobre o que corresponde 
a intencionalidade: “A intencionalidade é aquilo que caracteriza a 
consciência no sentido forte, e que justifica ao mesmo tempo designar 
todo o fluxo vivido como fluxo de consciência e como unidade de uma 
única consciência” (HUSSERL, 2006, p. 190). 

Nesse mesmo sentido intencionalidade é tratada nas Conferências de 
Paris: “A propriedade fundamental dos modos de consciência, que o eu vive como eu, 
é a chamada intencionalidade, é sempre ter consciência de alguma coisa” 
(HUSSERL, 1992, p. 21).   

O cogito, de acordo com o filósofo alemão, tem consciência de seu 
cogitatum em uma estrutura de multiplicidades de caráter noético e 
noemático bem determinado. Há uma unidade indissociável entre o “eu” 
e o “objeto”, posto que ao constituir-se o “objeto”, constitui-se 
simultaneamente o “eu” como consciência . O “eu” exige a relação com 
um mundo de coisas, onde o raio intencional que se reflete no objeto 
projeta-se sobre o “eu” que “se transforma num ponto de convergência 
da intencionalidade enriquecida pelo contato com o objeto” (GILES, 
2003, p. 77). 

O “eu” é constituído no processo de autoconstituição em que se 
sobressai no fluxo vivencial. É nessa autoconstituição que o corpo, 
enquanto ponto de referência, ponto de intercâmbio entre o exterior e 
o sujeito cognoscente, tem a peculiaridade de ser apreendido 
simultaneamente como objeto integrando o próprio “eu” monádico. “É 
em relação com o corpo, no seu aqui constante, que localizo o outro 
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[...] O outro sujeito é constituído em mim através do corpo dele, graças 
à semelhança apreendida em relação ao meu próprio corpo” (GILES, 
2003, p. 77). 

Para livrar-se do solipsismo Husserl, encontra o caminho do alter ego. 
A percepção do outro dá-se da seguinte maneira: 

 

Percebo os outros – e os percebo como existentes realmente – nas 
séries de experiências a um só tempo variáveis e concordantes, e, de 
um lado, percebo-os como objetos do mundo, não como simples 
“coisas” da natureza, ainda que “também” o sejam de certa 
maneira. Os “outros” mostram-se igualmente na experiência como 
regendo psiquicamente os corpos fisiológicos que lhes pertencem. 
Ligados assim aos corpos de maneira singular, como “objetos 
fisiológicos”, eles estão “no” mundo. Além disso, percebo-os ao 
mesmo tempo como sujeitos desse mesmo mundo: sujeitos que 
percebem o mundo – esse mesmo mundo que percebo – e que têm, 
dessa forma, a experiência de mim, como tenho a experiência do 
mundo e nele, dos “outros” (HUSSERL, 2001, p. 106). 

 

Dessa forma, o “outro” remete a mim mesmo, contudo nunca pode 
ser apreendido de um modo direto, mas concebendo que possuem 
sentido e valor de existentes, percebo os outros “eus” como mônadas 
que existem  para si inteiramente do mesmo modo que eu existo para 
mim. Daí temos a constituição de uma comunidade de mônodas que 
formam uma unidade intersubjetiva. 

Intersubjetividade não significa uma soma de indivíduos, mas sim 
uma intersecção das minhas experiências com as dos outros. Na atitude 
fenomenológica em relação ao mundo, busco o sentido que transparece 
na intersecção das minhas vivências (experiências) com as experiências 
dos outros; por isso, ganham muita importância as questões relativas à 
subjetividade (minhas vivências/experiências) e a intersubjetividade.  

Podemos afirmar que: "Um mundo válido para todos e um 
conhecimento necessário e verdadeiro universalmente exigem a 
intersubjetividade" (CAVALIERI, 2012, p. 180). O caráter objetivo das 
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meditações de Husserl alcança sua efetivação com o entrelaçamento 
dos termos intencionalidade, alter ego e intersubjetividade, termos esses 
responsáveis pela superação do cogito cartesiano através da perspectiva 
da fenomenologia 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Descartes, não podemos acreditar no que vemos, pois os 
sentidos nos enganam. A meditação cartesiana chega a um ponto 
central: o cogito. Husserl faz o mesmo caminho de Descartes, afirmando 
que Descartes descobriu a dimensão transcendental, isto é, o sujeito 
enquanto cogito é um sujeito transcendental. Ocorre que o cogito em 
Descartes exibe um risco que é o do solipsismo (de que adianta eu 
pensar?). É preciso garantir no cogito a objetividade e a universalidade do 
conhecimento. Para se ter a universalidade é necessário mais de um 
sujeito.  

A saída de Descartes para o solipsismo é a ideia de Deus. Deus é a 
garantia da objetividade e da universalidade do conhecimento. Assim, 
eu tenho certeza que aquilo que estou pensando é verdadeiro porque 
existe um outro eu (que é a ideia de Deus) que garante objetividade e 
universalidade. Husserl critica Descartes por ter parado nesse ponto do 
raciocínio, pois o sujeito cartesiano é aquele que para no cogito depois 
que descobriu que a ideia de Deus é a garantia da verdade, da certeza, 
do conhecimento. Husserl também alcança o cogito, porém possui um 
cogitatum.  

Em Descartes tem-se o cogito (eu penso), já em Husserl tem-se o 
cogito cogitatum, isto é, “eu penso algo”. O pensamento de Descartes é 
vazio, em Husserl o pensamento é preenchido, pois eu sempre penso 
algo (o sujeito sempre pensa alguma coisa). Porém o cogitatum também 
encontra o solipsismo, pois é preciso de pelo menos mais um sujeito 
para garantir que aquele algo que estou pensando tenha validade, tenha 
universalidade. Enquanto Descartes utiliza Deus para a crise do 
solipsismo, Husserl afirma a autonomia do sujeito, usa então o alter ego.  
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O filósofo alemão não fala do outro pensado/imaginado, mas fala 
do outro que eu vejo. O cogito existe com o cogitatum, mas só existe 
enquanto possui constitutivamente o alter ego, daí tem-se que, assim 
como Deus tem uma dimensão ontológica, o alter ego também tem uma 
dimensão ontológica, isto é, o outro me constitui, o outro me faz ser 
eu, o outro garante a minha existência. 

A superação do cogito cartesiano por Edmund Husserl fez-se 
necessária para a concretização da filosofia como ciência absolutamente 
rigorosa, além de representar base consistente para que Husserl 
desenvolvesse a própria fenomenologia. 
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Resumo: O Eu é o centro do discurso teórico da filosofia da subjetividade 
que é inaugurada por Descartes e tem em Kant sua expressão plena. Porém o 
subjetivismo reduziu a ontologia à gnosiologia e redundou na tese da 
impossibilidade de se conhecer a coisa em si mesma e em dualismos: 
ser/pensar, aparência/essência, sensibilidade/entendimento, finito/infinito, 
etc. O Artigo irá apresentar a proposta de solução de Hegel ao dualismo 
kantiano. O artigo concluirá que Não podemos encarar Hegel como um 
metafísico clássico, mas como um teórico que supera as limitações kantianas 
da filosofia da consciência, com uma filosofia pós-kantiana e mesmo assim 
metafísica. 
 
Palavras-chave: Hegel. Kant. Metafísica. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

“O conhecimento do espírito é o mais concreto, portanto o mais alto e o mais difícil.”1 
 

Kant realiza uma distinção que para Hegel (e a tradição metafísica) é 
inadmissível: a distinção entre conhecer e pensar. Para Kant podemos 
pensar determinados objetos, mas não conhecê-los, “note-se bem, será 
sempre preciso ressalvar que, se não podemos conhecer esses mesmos 
objetos como coisas em si mesmas, temos pelo menos de poder pensá-
los” (KANT, pág. 43, 1996), isto é, ser e pensar não coincidem. Com 
isso Kant poderá afirmar que Deus pode ser pensado, mas não pode 
ser conhecido e, portanto, o saber dá lugar à fé e é uma vitória para a fé 
ao menos afirmar que Deus ‘é’. Com a negação de Deus como objeto 
do saber, ou seja, como princípio absoluto, Kant descarta também a 
possibilidade de uma ontologia. Desde Aristóteles a necessidade de uma 

                                                        
1 G.W.F. Hegel, Enciclopédia; Filosofia do Espírito. 
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substância absoluta em si e para si, além de toda contingência era a 
garantia da realidade objetiva e de um saber válido livre das dúvidas do 
ceticismo. Deus como fundamento da existência era o pilar da 
ontologia clássica e que a partir de Kant é refutado, inviabilizando um 
conhecimento ontológico e restringindo o saber humano aos 
fenômenos. 

 

Ora, se não podemos mais provar a existência deste ente que 
sustenta a totalidade dos seres e que é ‘em si e para si’, a filosofia 
não poderá falar do ser, mas apenas sobre o modo como o ser se 
apresenta a nós, o que concorda com os próprios resultados da 
crítica. A crítica da teologia racional nos leva, portanto, à uma 
crítica transcendental da ontologia tradicional.2 

 

Kant com seu criticismo extirpou os tradicionais objetos da filosofia 
primeira, isto é, os objetos metafísicos, principalmente o primeiro 
incondicionado ou absoluto: Deus. Kant alertou que qualquer filosofia 
que se propusesse conhecer as coisas como realmente são após os seus 
avisos estaria caindo no ridículo de se ir além das limitações da razão e 
do saber, e é justamente isso que Hegel se propõe: resgatar a metafísica 
enquanto ciência após os avisos kantianos. 

O objetivo geral deste artigo é demonstrar que a filosofia hegeliana 
é uma superação da metafísica tradicional e do criticismo kantiano, e de 
que sua posição filosófica de ser idealismo absoluto é uma superação da 
contradição histórico-filosófico entre antigos e modernos e 
consequentemente da dicotomia sujeito-objeto. Portanto a questão que 
é posta é a seguinte: o idealismo absoluto obtém sucesso em sua 
tentativa de superação do criticismo e no seu retorno à ontologia? 
Como objetivos específicos o presente artigo se propõe expor para 
fundamentar o objetivo geral, (1) a distinção entre a posição do 
criticismo e da metafísica da substância em relação ao Absoluto e (2) o 
conceito de razão e racional em Hegel. 

                                                        
2 BORGES, M., pág. 62, 1998. 
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O presente artigo tem como justificativa a influência da filosofia 
hegeliana no nosso cenário filosófico e apesar disso um escasso debate 
sobre o hegelianismo ‘em si’, havendo mais um debate sobre Hegel por 
um viés marxista (como nos mostra a influência recente de Lukács), o 
que significa que não haja um debate sobre Hegel, mas que há mais um 
estudo, (bastante fértil por sinal) sobre o espírito objetivo, do que sobre 
o espírito subjetivo e/ou absoluto, e uma contribuição é bem vinda, 
pois enriquece o debate acerca do assunto3. 

O artigo tem como referência as obras de Hegel a Ciência da Lógica 
da Enciclopédia das ciências filosóficas, a Filosofia da História e a Fenomenologia 
do Espírito, e como referência secundária, obras de Marcuse Razão e 
Revolução e da autora Maria de Lourdes Borges, História e metafísica em 
Hegel, e obras auxiliares de comentadores. 

 
1. Hegel e o Absoluto entre o Eu transcendental e a substância 

O idealismo alemão pretendia defender a filosofia dos ataques do 
empirismo inglês, e a luta entre as duas escolas não significava 
simplesmente o choque entre duas filosofias diferentes, mas uma luta 
em que estava em jogo a filosofia como tal. A tarefa do idealismo é 
‘salvar’ a Razão da dúvida e do relativismo. Segundo Marcuse, a 
primeira tentativa séria e de sucesso é a de Kant e suas formas do 
entendimento a priori. A filosofia de Kant pressupunha que “a 
independência e a liberdade da Razão estaria salvaguardada se 
demonstrasse que os princípios da organização eram também 
propriedade inata do espírito humano, não sendo derivadas, pois, da 
experiência” (MARCUSE, pág. 32, 1978). Porém Kant desenvolve um 

                                                        
3 Agemir Bavaresco afirma que a recepção da obra de Hegel no Brasil não foi homogênea, mas 
houveram várias leituras de Hegel (ou do que disseram de Hegel) e propõe sintetizar rapidamente 
as formas de recepção do filósofo alemão em seis grandes linhas, sendo que dessas seis linhas, três 
são recepções de viés “políticista”. São elas: 1. A leitura marxista: “A recepção de Hegel no Brasil  
pelos marxistas, acusa Hegel de ser idealista e liberal”; 2. A leitura de comentaristas e de manuais 
de filosofia: Alguns comentadores e determinados manuais de filosofia pintam um quadro de 
Hegel como um reacionário prussiano e ideólogo avant la lettre do totalitarismo; 3. Leitura lógico-
política: A leitura da Filosofia do Direito sem relacioná-la as demais partes do sistema, livre do 
“misticismo metafísico”, atualmente segundo Bavaresco a leitura de Hegel a partir de Axl Honeth 
contribui para perpetuar a “chamada leitura não metafísica de Hegel”. 
http://www.unicap.br/Pe_Paulo/documentos/AgemirBavaresco.pdf 
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idealismo tímido por limitar o que podemos conhecemos aos 
fenômenos (o para-nós), segundo Kant “nosso conhecimento racional a 
priori (...) só concerne aos fenômenos, deixando ao contrário a coisa em 
si mesma de lado como real para si, mas não conhecida por nós” 
(KANT, pág. 40, 1996). Dessa maneira Kant colocou para o além o 
númeno (a coisa em si), ou seja, a ‘verdade verdadeira’ era impossível ao 
homem, o que mantinha, segundo Hegel, um ponto cego na filosofia 
kantiana o que fez com que o próprio Kant “invalide sua tentativa de 
defender a razão contra os severos ataques dos empiristas” 
(MARCUSE, pág. 34, 1978) e contribuiu para que o ‘mundo’ se 
dividisse em dois, sujeito e objeto, ser e pensar, etc. Para Hegel esse 
‘problema gnosiológico’ é na verdade um problema ontológico4. 

Hegel é devedor, porém crítico, da filosofia de Kant, que era 
unanimidade em sua época, filosofia essa que considerava a metafísica 
como pertencendo ao passado e o saber de Deus e conhecimento do 
verdadeiro como ultrapassado. Para o idealismo transcendental (ou 
subjetivo) é não apenas vedado o conhecimento dos tradicionais 
objetos da metafísica, mas qualquer conhecimento verdadeiro da 
realidade mesma, em síntese, é impossível saber o que as coisas são, ou 
seja, a ontologia é impossível.  Isso para Hegel é um problema histórico 
da filosofia que precisa ser resolvido, segundo Hegel “a doença do 
nosso tempo – a qual chegou ao desespero – é pensar que nosso 
conhecimento é apenas conhecimento subjetivo, e que esse subjetivo é 
a última palavra” (HEGEL, § 22, 1995). Porém, segundo Bonaccini, a 
proposta de Hegel para a superação dos impasses do idealismo 
subjetivo de Kant está inserida em um contexto teórico amplo, 

 

Percebemos em breve que as objeções de Hegel não surgiram do 
nada; que havia uma história por trás de toda a discussão. Uma 

                                                        
4 “A julgar pelo testemunho de Rosenkrans, Hegel ocupou-se com Kant desde a época de seu 
magister em Tubingen. Do problema da coisa em si, porém, parece que Hegel só começa a pensar 
em Iena, nos primeiros dois trabalhos publicados: Diferença entre o sistema de filosofia de Fichte e 
Schelling, com relação às ‘contribuições para um panorama geral do estado da filosofia no começo do século XIX’ de 
Reinhold (1801) e Fé e saber, ou a filosofia da reflexão da subjetividade na completude de suas formas como 
filosofia kantiana, jacobiana e fichtena (1802).”. BONACCINI, pág. 131, 2003. 



John Karley de Sousa Aquino 

Cadernospetfilosofia 

2014 | número 15 

| 94 

história capaz de esclarecer as origens das objeções hegelianas e de 
todo o período da chamada Aetas kantiana, dentro do qual veio a 
aparecer, diretamente em referência a problemática da 
incognoscibilidade das ‘coisas em si mesmas’, o que se 
convencionou chamar ‘Idealismo Alemão’. As objeções de Hegel 
tornaram-se assim o produto de uma certa tradição, conhecida na 
historiografia filosófica alemã sob a rubrica  da ‘polêmica em torno 
da coisa em si’ (Streit um das Ding an sich).5 

 

Kant fez das categorias do pensamento algo somente do Eu, essa é 
a grande novidade do idealismo transcendental de Kant: conhecer o 
conhecimento antes do conhecimento, logo, perguntar-se pelas 
condições de possibilidade de todo conhecimento possível, cito: 
“denominamos transcendental todo conhecimento que em geral não se 
ocupa tanto com objetos, mas com nosso modo de conhecimento dos 
objetos na medida em que este deve ser possível a priori. Um sistema 
de tais conhecimentos se denomina filosofia transcendental” (KANT, 
pág. 65, 1996). Segundo o idealismo de Kant o juízo que formamos dos 
fenômenos é um conhecimento fenomênico limitado, o nosso em si 
pensado é nosso (do sujeito) e não o que a coisa é em si mesmo, por 
isso nosso conhecimento apesar de ser ‘objetivo’ do ponto de vista do 
sujeito, pois as categorias do entendimento são universais e necessários 
a todos os sujeitos, possuem a limitação de serem apenas do sujeito, 
diferente do que a coisa é mesmo. “A objetividade kantiana é apenas 
subjetiva, enquanto os pensamentos segundo Kant – sejam 
determinações universais e necessárias – são, contudo somente nossos 
pensamentos, e diferentes do que a coisa é em si, por um abismo 
intransponível” (HEGEL, § 41, 1995). 

Na Alemanha pós-Kantiana, o surto spinozista é uma resposta às 
limitações ao saber pela filosofia crítica6. É uma retomada à busca do 

                                                        
5 BONACCINI, pág. 19, 2003. 
6“Spinoza é reconhecidamente reintroduzido, relembrando – não se deve esquecer que Leibniz 
construirá grande parte de seu pensamento em confronto com Spinoza -, a partir da publicação 
das cartas de Jacobi a Mendelssohn sobre a Filosofia de Spinoza. A própria motivação das Cartas – 
refazer uma discussão que Mendelssohn teria tido com Lessing sobre Spinoza -, entretanto, mostra 
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absoluto (o todo) e do saber de Deus, em suma, um retorno à 
metafísica. Segundo Bonaccini “A década de noventa considera Kant e 
Spinoza como clássicos, e parece ensaiar uma síntese. Surge então 
verdadeiramente a polêmica em torno do estatuto das coisas em si.” 
(BONACCINI, pág. 32, 2003). Na Alemanha de Hegel, uma tarefa 
filosófica é pensar a substância de Spinoza e o Eu transcendental de 
Kant, uma metafísica pós-crítica, desafio que Hegel e Schelling, após as 
leituras de Spinoza, mas precisamente de seus comentadores 
(principalmente Jacobi, sobre o mesmo ver Fé e Saber, de Hegel) 
aceitam. 

Schelling foi o primeiro a unificar a substância de Spinoza e o Eu 
transcendental de Kant7, dando a pista para Hegel de que o idealismo 
absoluto necessita unificar esses opostos para manter-se crítico e 
metafísico, ou seja, pensar a possível unidade de sujeito e objeto. Hegel, 
mesmo crítico do Absoluto de Schelling, é seu devedor devido às 
intuições filosóficas do amigo. 

 

Até então, as filosofias privilegiariam, ou bem o lado do objeto, 
caindo na necessidade que a substância impõe, ou bem o lado do 
sujeito, restringindo-se a consciência psicológica. Schelling inova ao 
propor um monismo ontológico (...) seu absoluto guardaria 
características, por um lado do sujeito transcendental, por outro, da 
substância spinozista, sem cair, todavia, nem na consciência abstrata 
do primeiro, nem na pura objetividade do segundo.8 

 

                                                                                                                     
que o interesse pela filosofia ‘panteísta’ daquele já existia no âmbito da ilustração”. BONACCINI, 
nota de rodapé 45, pág. 39, 2003. 
7Schelling nas Cartas Filosóficas sobre o dogmatismo e o criticismo (1795), baseado na filosofia de Fichte – 
mesmo sendo crítico ao mesmo - lança a seguinte proposta que é resolver as contradições teóricas 
que podem ser reduzidas a somente uma contradição fundamental: a contradição sujeito e objeto. 
“Mas a condição da síntese é o conflito em geral e, aliás, precisamente o conflito entre o sujeito e 
objeto.” (SCHELLING: 1989, pág. 12)  Resolvida essa questão se alcança o Absoluto e para 
Schelling a solução é a síntese entre a substância de Spinoza e o Eu transcendental de Kant e 
Fichte, o movimento de passagem do infinito ao finito, “creio que justamente aquela passagem do 
infinito ao finito é o problema de toda filosofia, não somente  de um sistema isolado”. 
SCHELLING: 1989, pág.21. 
8 BORGES, M. pág. 34, 1998. 
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Hegel segue os rastros dessas pistas de Schelling, mas se separa 
quando põe no absoluto a negatividade, ou a diferença, isto é, o 
princípio de todo movimento. O Absoluto não é um todo estático 
como em Spinoza ou em Schelling, mas um auto-movimento da 
totalidade, um fazer-se e por isso mesmo dinâmico. A partir da 
Fenomenologia, Hegel possui definitivamente sua tese do absoluto como 
processo e resultado e segue seu caminho além de Schelling e o 
panteísmo, “a Fenomenologia marcaria, dessa forma, o início e uma 
moldagem de um absoluto propriamente hegeliano, que se distingue da 
substância spinozista por ser fonte de todo movimento, inquietude e 
contradição da vida” (BORGES, M. pág. 36, 1998). É aqui que se situa 
a famosa crítica de Hegel a Schelling e a toda filosofia da identidade e 
da indeterminação, filosofias que concebem o Absoluto como 
imediatidade indeterminada e vazia, ou seja, que “consiste em oferecer 
seu absoluto como se fosse à noite à qual, segundo se costuma dizer, 
todas as vacas são pretas” (HEGEL, pág. 18, 1974). 

Para Hegel, em sua crítica a Schelling (ainda firme spinozista), a 
intuição não é a forma correta de conhecer o Absoluto, nessa posição 
Schelling cai em um misticismo como os românticos, o que acarreta a 
discórdia entre os dois amigos. Para Hegel somente o caminho racional 
alcança o Absoluto e esse caminho é o da exposição (Darstellung), isto é, 
re-fazer no pensar o processo do vir-a-ser do absoluto até seu 
resultado, no caso conhecer é um processo, logo uma mediação, e não 
um imediato como a intuição de Schelling e Spinoza. Na filosofia de 
Hegel “a necessidade de uma exposição do saber, através de uma série 
de experiências da consciência é o atestado dessa impossibilidade de um 
acesso imediato, intuitivo, ao absoluto” (BORGES, M., pág. 79, 1998). 

A crítica de Hegel a Spinoza é a de que Spinoza permanece em uma 
filosofia da identidade do tipo parmenidiana, em que, ou o ser é ou é 
nada, e ‘tudo é’, logo não há espaço para a diferença, e por isso Hegel 
tem a filosofia de Spinoza como Panteísta, e a filosofia de Hegel 
“ressalta que o panteísmo ao permanecer no sistema da identidade 
abstrata, não chegaria à concepção do devir, ficando condenado a 
imobilidade” (BORGES, M., pág. 45, 1998). E Hegel afirma que essa 
incompreensão da diferença e, portanto de toda mudança, é o problema 
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central a ser superado na substância de Spinoza, para poder haver um 
reestabelecimento da metafísica, mesmo após as limitações do 
criticismo, pois segundo Hegel, é impossível uma filosofia moderna que 
não leve em conta a subjetividade, e o spinozismo é nada mais que isso, 
“a filosofia em que Deus é determinado apenas como substância e não 
como sujeito e espírito” (HEGEL, pág. 22, 1995). 

A crítica de Hegel a Kant e a Schelling (e Spinoza) é a de que estes 
se perderam no vazio da pura indeterminação, ou na formalidade das 
categorias (transcendentais) ou no absoluto indeterminado. Essas 
filosofias são filosofias da identidade, filosofias em que falta o 
momento da diferença, o que dá vida, e é isso que há na filosofia 
hegeliana: A Diferença, o privilégio da negatividade. Em “ambas as 
filosofias faltaria, portanto, o momento da reflexão” (BORGES, M., 
pág. 39, 1998). 

Hegel tem perante si essa situação: ou se limita a filosofia crítica que 
restringe todo saber ao mundo fenomênico, ou retorna a metafísica 
ingênua e a rigidez dogmática, que aparentemente Schelling parece 
retornar quando põe a intuição como forma de acesso imediato ao 
Absoluto, devido sua leitura de Spinoza. Hegel supera essas 
contradições quando concebe o Absoluto como substância e como 
sujeito. Deus não é mais pensado como ‘coisa’, uma realidade a ser 
desvendada, mas é pensado como processo de realização, “a ciência da 
lógica implica uma volta à ontologia, isto é, um projeto que pretende 
novamente dizer o ser e não mais apenas o fenômeno” (BORGES, M., 
pág. 67, 1998). 

Na Lógica Hegel repõe Deus e a possibilidade do seu saber, assim 
como a possibilidade de conceituar o real como ele é, Hegel repõe a 
ontologia. Quando na Lógica Hegel expõe o movimento do pensar, não 
é uma mera lógica formal e nem mesmo transcendental, mas uma 
ontologia, pois para Hegel o movimento do pensamento é o mesmo do 
ser, ou seja, as categorias do pensar são categorias do ser. Mas a Ciência 
da Lógica além da ontologia trata da ideia absoluta, isto é, da 
subjetividade infinita que põe a natureza, da interioridade que se 
exterioriza. A lógica subjetiva, ou doutrina do conceito, é o momento 
teológico da lógica, e nisso Hegel, mais uma vez segue Aristóteles, em 
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que na sua Metafísica expõe as categorias do ser (ontologia) e a condição 
de uma ontologia, ou seja, Deus, o Absoluto, e daí a metafísica, como a 
lógica hegeliana, também concluir com uma teologia. Esse resgate da 
metafísica só é possível porque Hegel compreende o Absoluto como 
unidade do sujeito e do objeto, rompendo com a rigidez da antiguidade 
e da modernidade até então entre o sujeito (modernidade) e o objeto 
(antiguidade). O Absoluto de Hegel não é só uma superação filosófica 
da rigidez antiga e moderna, mas uma superação histórica de duas 
épocas que não conseguiam compreender o devir. Assim Hegel retorna 
uma posição pré-kant, mas agora com as conquistas da crítica: “o que 
pode ser pensado pode ser conhecido” (BORGES, M., pág. 72, 1998). 

 
2. Sobre a Razão e o racional em Hegel 

A Razão que Hegel pensa não é a razão individual. Não se trata do 
pensamento deste indivíduo, de um Eu que é o guia definitivo da 
realidade, assim como Hegel não possui uma perspectiva mecanicista da 
razão, ou seja, a união mecânica do pensamento do maior número de 
indivíduos é o “racional” que guia o real, razão em Hegel não se trata 
disso. Como metafísico Hegel reafirma a realidade da razão universal e 
necessária objetivamente válida “em consonância com a tradição da 
filosofia ocidental, Hegel acredita na existência de tais conceitos e 
princípios objetivos, e a sua totalidade ele chama de Razão” 
(MARCUSE, pág. 20, 1978). 

Para Hegel, como para a tradição, a razão é uma substância absoluta, 
não só mais um ente metafísico, mas ‘o’ ente metafísico supremo. Mas 
se a substância absoluta é sujeito, a razão também é compreendida 
como sujeito. Mas o que seria esse ‘sujeito’? Ora, segundo Marcuse, 
sujeito é na sentença o que permanece o mesmo em todas as 
predicações, isso na realidade significa que só o sujeito é a unidade em 
meio a um processo contraditório, sendo que, ou se é (1) sujeito a 
mudança, ou (2) se é sujeito de mudança. 

Ser sujeito à mudança é ser determinado por uma realidade exterior, 
quer dizer, é ser totalmente determinado e está limitado ao âmbito da 
necessidade exterior, apenas o sujeito de mudanças se auto-determina e 
por isso é livre, necessidade interior. Somente o que é verdadeiramente 
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racional é livre, e por isso, nesse conceito de razão de Hegel 
“encontraremos aqui a mais importante categoria da razão, a saber, a 
liberdade” (MARCUSE, pág. 22, 1978). Nessa posição filosófica da 
coincidência entre razão e liberdade pode-se concluir que “a razão só é 
uma força objetiva e uma realidade objetiva, porque todos os modos de 
ser são – uns mais outros menos – espécies de subjetividade, modos de 
realização” (MARCUSE, pág. 23, 1978). 

A razão que em Kant era meramente catalogadora e unidade 
sintética de um Eu e por isso mesmo uma instância subjetiva que jamais 
poderia ir além de suas limitações, que só poderia pensar e jamais 
conhecer, é superada por uma razão que vai além de meros postulados, 
segundo Kant a metafísica deriva justamente do equívoco da Razão de 
tentar ultrapassar seus limites, pois “com esta faculdade jamais 
podemos ultrapassar os limites da experiência possível, o que é 
justamente a ocupação desta ciência” (KANT, pág. 40, 1996). Para 
Hegel a Razão mesma é o real como realização, pois a realidade em sua 
totalidade nada mais é que uma realização racional historicamente 
desenvolvida. A consciência, até então o limite das filosofias modernas, 
é substituída por uma filosofia do Espírito, que tem na história seu 
âmbito de realização, pois o espírito é primeiramente isso: a razão 
realizada historicamente, 

 

A vida da razão aparece na luta continua do homem para 
compreender o existente, transformando-o conforme a verdade 
compreendida. A razão, portanto, é essencialmente uma força 
histórica. Sua realização constitui um processo no mundo espaço-
temporal e, em última instância, é a história total da humanidade. A 
palavra que designa a razão como história é espírito (Geist): o 
mundo histórico considerado em relação ao progresso racional da 
humanidade.9 

 

Como Hegel compreende historicamente a razão é impossível que 
ele permaneça limitado a uma ‘filosofia da consciência’. A filosofia de 

                                                        
9 MARCUSE, pág. 23, 1978. 
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Kant, segundo Hegel, é uma filosofia da consciência, resultado do 
projeto moderno cartesiano do Eu como referência do saber, portanto 
uma filosofia do cogito com a prioridade lógica do abstrato, ou da 
identidade. O projeto de Hegel é ir além desse idealismo subjetivo e 
substituir a centralidade da consciência pela referência ao Espírito, com 
lugar para a diferença, superando a gnosiologia por uma ontologia 
plena, isto é, 

 

O idealismo absoluto hegeliano suprassume o idealismo kantiano, 
transformando a filosofia kantiana da consciência em filosofia do 
espírito. Seu núcleo semântico significa identidade da identidade e 
da não identidade e se realiza como ontologia dialética. Sua crítica 
ao kantismo volta-se ao cerne da doutrina da dedução das 
categorias, a unidade do Eu penso.10 

 

Para Hegel o real é primeiramente ‘manifestação’ de uma 
racionalidade imanente, ou seja, realização exterior do sujeito. Por isso a 
objetividade é a subjetividade posta fora de si, diferente, porém o 
mesmo. Essa posição idealista de Hegel é a sua visão filosófica da 
racionalidade, em que o real não é um algo inteiramente outro da razão, 
mas pelo contrário, o seu ser-outro, daí que para Hegel, mesmo que 
pareça difícil compreender, a realidade como realização é sempre 
racional. É por isso que Hegel não concorda nem com a posição 
clássica da centralidade no objeto, nem com a posição moderna da 
centralidade do Eu penso, os dois momentos históricos, em separado, 
são unilaterais. Por isso que no idealismo de Hegel “ao mesmo tempo 
em que o conceito de subjetividade absoluta se vai manifestando, vai se 
plasmando, correlativamente a esse, um novo significado de 
objetividade” (AQUINO, M.F., pág, 21, 2007). É somente com a 
filosofia do espírito, e não da consciência, que a metafísica alcança sua 
plenitude e a Razão é capaz de pensar e conhecer o que pensa. Em 
Hegel não há mais uma subjetividade fixa que busca captar o essencial 
em um objeto fixo, inteiramente outro do sujeito, mas a capacidade de 

                                                        
10 AQUINO, M. F., pág. 19, 2007. 
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compreender o real como processo racional, em que as determinações 
finitas da querela ‘sujeito ou objeto’, é superada pela perspectiva 
absoluta: sujeito e objeto. 

Em qual momento em seu desenvolvimento filosófico Hegel supera 
a dicotomia entre sujeito e objeto? Na Fenomenologia do Espírito. Na 
fenomenologia Hegel expõe o trajeto de desenvolvimento da consciência, 
da certeza sensível a Razão, quando as limitações do saber filosófico 
que busca, pois ainda não o tem, o saber, alcança seu intento: o saber 
absoluto, ou a Razão. A Razão é o pensamento puro, o pensamento 
que pensa a si mesmo, o pensar livre, o resultado de toda a trajetória do 
Espírito e ‘início’ do filosofar, e por isso da ciência da lógica. “Na 
arquitetônica do espírito subjetivo, o pensamento significa a unidade 
originária de subjetividade e objetividade, ou ainda de conceito e 
realidade” (AQUINO, M.F., pág. 38, 2007). 

Hegel em sua metafísica pós-crítica, é crítico do método da 
metafísica antiga que opunha os objetos fixos que um sujeito diferente 
e totalmente outro se propunha a conhecer mediante a representação. 
Essa é a insuficiência da metafísica dogmática, que Kant interditou. 
Com Kant, Hegel percebe que o sujeito é uma unidade sintética das 
determinações objetivas, mas o criticismo também se limita a 
representação, ao abstrair as coisas da totalidade (suas relações). Para 
Hegel a unidade entre sujeito e objeto permite compreender o real 
como processo e não como ‘presença’ estática, em que a ‘razão’ de algo 
não é um fato, mas uma realização. É somente por pensar a história que 
Hegel pode superar o entendimento separador, que imperou em todo o 
projeto moderno da filosofia da consciência, “ele (Hegel) não dissociou 
de modo nenhum, (...) a verdade e o conhecimento temporal, mas ao 
contrário – e nisso reside sua profundidade – transformou o 
conhecimento do temporal no verdadeiro conteúdo da filosofia” 
(HORKHEIMER, pág. 52, 2006). 

Em Hegel superasse o ponto de vista do entendimento 
(representação) alcançando o princípio da razão, isto é, a especulação, 
em que o ideal e o real são um só e a compreensão do movimento do 
pensar (ideal) é a compreensão do movimento do ser (real). Com a 
razão a rigidez do entendimento abstrato é quebrada. Pensar e conhecer 
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não são abstrair a coisa de suas relações, mas compreendê-la 
racionalmente no todo de suas relações, onde a coisa é viva, isto é, 
concreta. A razão não o é como compreende a filosofia da consciência, 
uma unidade da identidade, mas é a unidade das múltiplas 
determinações, ou seja, é identidade e diferença. Aqui Hegel retorna a 
Platão que já apontara a dialética como a unidade da multiplicidade 
(vide o diálogo O Sofista): A razão é essencialmente dialética. “O resgate 
da metafísica só é possível, portanto, mediante uma filosofia 
especulativa para o qual a aparente dispersão e multiplicidade do 
mundo finito nos possa levar a uma unidade da diferença, unidade essa 
que é a razão, ou o Absoluto” (BORGES, M., pág. 83, 1998). 

Segundo Hegel a razão é histórica, mas não é um a posteriori 
interpretativo, mas o princípio e o fundamento do processo histórico, e 
o “único pensamento que a filosofia aponta é a contemplação da 
história, é a simples ideia de que a razão governa o mundo, e que, 
portanto, a história universal é também um processo racional” 
(HEGEL, pág. 17, 2008). O conhecimento histórico não se limita ao 
fato histórico nem a generalização, mas a compreensão de que a 
história não é um processo aleatório, mas racional que demonstra a 
realização de um princípio teológico, racionalmente teleológico, “ela (a 
razão) faz com que os resultados não sejam, em cada caso, simples 
resultantes, mas testemunhos dados pelo poder da razão, e que o 
conhecimento histórico não constitui na mera comprovação e definição 
mais ampla dos fatos, mas seja o conhecimento de Deus” 
(HORKHEIMER, pág. 17, 2007). A ideia de razão presente na filosofia 
de Hegel é tanto ontológica quanto teológica, por isso que para Hegel 

 

Outro ponto é que essa manifestação do pensamento de que a 
razão governa o mundo está ligada a uma outra aparição, que 
conhecemos na forma da verdade religiosa, vale dizer, que o mundo 
não foi abandonado ao acaso e a causas externas aleatórias, mas que 
é regido por uma providência.11 

 

                                                        
11 HEGEL, pág. 19, 2008. 
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Podemos concluir que a razão e racionalidade em Hegel estão 
intrinsicamente relacionado a uma teodiceia: a história, como processo 
racional, é a realização de Deus, o mundo. 

O absoluto é um processo tanto lógico quanto cronológico, isto é, a 
unidade do tempo e conceito ou história e eternidade. O processo é 
lógico, pois possui um movimento de passagem do indeterminado ao 
determinado, cada figura do espírito é um momento lógico do menos 
determinado ao mais determinado e cronológico, “pois a capacidade do 
espírito de julgar sua própria atividade sob o olhar das esferas absolutas 
do espírito pressupõe a paciência do trabalho de 2000 anos do espírito” 
(BORGES, M., pág. 136, 1998). 

 
3. Conclusão 

Segundo o comentário de Bonaccini as filosofias de Kant e de 
Hegel sintetizam dois modos de filosofar, cito: 

 

O ponto de partida de Kant e o ponto de partida de Hegel 
mostraram, levados até as últimas consequências, duas instâncias 
das duas alternativas básicas de equacionar a relação entre ser e 
pensar. Mesmo que estes termos possam parecer metafísicos ou 
imprecisos, (...) evidenciou-se que existem apenas duas alternativas 
básicas para o pensamento filosófico – a partir da identidade, 
compreendendo-se com uma tese monista, ou a partir da separação 
entre ser e pensar, comprometendo-se então com uma tese 
dualista.12 

 

Não podemos encarar Hegel como um metafísico clássico, um 
filósofo que retorna ao dogmatismo metafísico pré-Kant, nem como 
um racionalista pós-Kant com um véu místico (leitura marxista de 
Hegel), pois é reduzir Hegel a um filósofo político e limitar (como foi 
feito) a filosofia hegeliana ao espírito objetivo e pôr de lado o absoluto 
como seu lado místico e descartável. Hegel parece ter sido o único 

                                                        
12 BONACCINI, pág. 18, 2003. 
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capaz de solucionar o problema da reconciliação dos opostos na sua 
compreensão do absoluto como processo de realização. A conclusão de 
Hegel de que a unidade (como resultado e por isso como re-união) 
somente pode ser compreendida pela razão e a exigência de 
fundamento e de demonstração (Darstellung) do que é essa unidade, e 
supera as limitações kantianas da filosofia da consciência, com uma 
filosofia pós-kantiana e mesmo assim metafísica. 
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Resumo: O objetivo da pesquisa é expor as considerações que Ludwig 
Wittgenstein proferiu, em suas Investigações Filosóficas (1952), contra o conceito 
tradicional de representação [Vorstellung], e mostrar os paradoxos provenientes 
de tal concepção. A fim de atingir esse objetivo, serão expostas as 
características da noção tradicional de representação presente, sobretudo, nas 
principais correntes da filosofia moderna. No segundo momento, será 
apresentada a crítica de Wittgenstein à concepção tradicional de significado, 
visto que é dessa crítica que o filósofo fundamenta suas considerações 
contrárias à noção de representação, problema central do artigo. 
 
Palavras-chave: Jogos de linguagem. Vorstellung. Bedeutung. Significado. 
Representação. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade filosófica, principalmente após a virada 
lingüística [linguistic turn]1  no inicio do século XX, o tema da linguagem 
se tornou presente em quase todas as correntes filosóficas. Nesse 
contexto, Ludwig Wittgenstein (1889-1951)2 teve um papel importante 
na evolução do pensamento filosófico contemporâneo, principalmente 
por propor uma ruptura com certa noção de linguagem que 
permaneceu na filosofia desde a Antiguidade até o início do século XX, 
a saber, que a função fundamental da linguagem seria a de nomear 
objetos e, ainda, que a significação seria constituída essencialmente de 
“representações”.  

                                                        
1 Para mais detalhes sobre a relação entre Wittgenstein e a Virada Lingüistica, vide: RORTY, 1991. 
2 Nascido em Viena e naturalizado britânico, os escritos de Wittgensteins não só influenciaram 
duas das grandes escolas filosóficas do século XX – o Círculo de Viena e a Filosofia da Linguagem 
de Oxford –, mas também foram de grande influência para ampla parte dos filósofos e 
pesquisadores de quase todo campo das ciências humanas e sociais do século passado (STERN, 
2004, 19) 
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Em sua obra póstuma Investigações Filosóficas [Philosophische 
Untersuchungen], publicada em 1952, Wittgenstein propõe uma crítica a 
noção tradicional de representação [Vorstellung] fundamentada 
principalmente na sua crítica à concepção clássica de significado 
[Bedeutung]. A noção de representação, presente em muitos filósofos e 
teóricos da modernidade, como René Descartes, George Berkeley, 
Immanuel Kant, seria responsável segundo o filósofo austríaco por 
problemas metafísicos de origem conceitual, problemas que estariam 
presentes em boa parte das correntes filosóficas modernas. 

Nesse sentido, o objetivo aqui é expor as considerações que 
Wittgenstein proferiu, em suas Investigações Filosóficas (1952), contra o 
conceito tradicional de representação [Vorstellung] mostrando, 
concomitantemente, os paradoxos e dilemas que tal concepção 
revelaria. A fim de atingir esse objetivo, serão no primeiro momento 
expostas as características da noção tradicional de representação 
presentes. No segundo momento, por sua vez, serão apresentadas as 
considerações críticas de Wittgenstein à concepção tradicional de 
significado, visto que é dessa crítica que o filósofo austríaco 
fundamenta as considerações contrárias à noção tradicional de 
representação, problema central desse artigo. Em seqüência, serão 
analisadas as considerações do filósofo à representação, 
pormenorizadas no terceiro momento do artigo, no qual serão 
mostradas as passagens principais nas quais Wittgenstein trata da 
questão. 

Ao fim, pretende-se realizar uma reflexão sobre as considerações de 
Wittgenstein e ressaltar suas principais características para que, após 
isso, se possa obter uma melhor visão do conjunto argumentativo do 
filósofo, conjunto esse que teve grande influência na filosofia 
contemporânea, sobretudo na filosofia da linguagem. 

 
1. A NOÇÃO TRADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO 

Até o final do século XIX a noção de representação era encontrada 
em quase todos os filósofos que se debruçavam sobre problemas 
epistemológicos. René Descartes (1596-1650) um dos pilares teóricos 
de tal noção, fundamenta sua idéia de representação principalmente em 
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sua obra Meditações, na qual argumenta com base no “erro do sentido”, 
que afirma que o conhecimento provém da própria capacidade mental 
do sujeito: 

 

O principal sustentáculo que Descartes utiliza em defesa de sua 
abordagem representacionista da mente é o argumento do “erro dos 
sentidos”, o qual pode ser assim sintetizado: uma vez que os 
sentidos são enganosos às vezes e não somos capazes de saber 
quando podemos confiar neles, o conhecimento que os tenha por 
base pode ser enganoso em sua totalidade. Assim sendo, as idéias 
que temos em nossa mente, ao invés de supostamente resultarem 
das sensações provocada por objetos do mundo, poderiam ter sido 
geradas em sua totalidade pela própria mente, como ocorre, por 
exemplo, quando sonhamos.3 

 

As teorias adeptas ao representacionismo argumentam que aquilo 
que diz respeito ao conhecimento é dado por meio de processos 
mentais fundamentados na mente do indivíduo. Nesse sentido, o 
sujeito teria uma espécie de imagem mental que representaria o mundo 
isomorficamente. Assim, o “querer significar” (Meinen) algo no mundo 
seria um processo realizado por meio de uma “representação mental” 
interna do sujeito. 

 

Em síntese, de acordo com a perspectiva representacionista 
cartesiana, as representações mentais ou idéias seriam “como imagens 
das coisas”; por meio delas o pensamento se estruturaria como 
resultado da capacidade racional de unificar e ordenar os dados dos 
sentidos.4 

 

Conforme salienta Cassirer (1997, p. 139), em um comentário sobre 
a influência de Descartes em Malebranche, só existiria – para a filosofia 

                                                        
3 GONZALES; BROENS; MORAES, 2010, p. 142. 
4 GONZALES; BROENS; MORAES, 2010, p. 143. 
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moderna cartesiana - um conhecimento verdadeiro das coisas se o 
sujeito relacionar suas percepções sensíveis com as idéias da razão pura. 
Conforme retrata o comentador, somente essa relação entre idéias e 
percepção sensível confere às representações uma significação objetiva, 
pois as sensações em si mesmas não comportam o menor indício de 
conhecimento do mundo. Essa visão remete ao estatuto típico do 
conhecimento moderno no que diz respeito a sua síntese. Assim sendo, 
a representação seria a capacidade unificadora que relacionaria as idéias 
da razão com os dados obtidos empiricamente, ordenando-os e 
promovendo então o conhecimento. 

De fato, pode-se dizer que a filosofia do conhecimento e a 
psicologia do século XVIII, apesar da variedade de questões e 
propostas, possuem um ponto de conversão no qual todos os 
problemas se encontram. Segundo Cassirer (1997, p. 153), tal problema 
seria aquele que foi primeiramente apresentado na Óptica de William 
Molyneux (1656-1698). De acordo com Cassirer, o problema pode ser 
resumido da seguinte forma: 

 

As experiências que fizemos num dos nossos setores sensoriais 
podem permitir-nos constituir um setor de conteúdo 
qualitativamente diferente e de outra estrutura específica? Haverá 
uma conexão interna que nos permita passar diretamente de um 
setor a outro, por exemplo, do mundo tátil ao mundo visível?5 

 

É nítida a influência do problema formulado por Molyneux em 
outros filósofos modernos. George Berkeley (1685-1753), por exemplo, 
em seu Diário Filosófico, apresenta de modo bastante claro que os 
problemas de Molyneux constituem o centro de sua teoria da 
percepção. Nesse sentido, a Nova teoria da visão postulada por Berkeley 
nada mais é que uma tentativa de desenvolvimento e elucidação dos 
problemas apresentados por Molyneux. Sobre a importância do 
problema de Molyneux, tem-se: 

                                                        
5 CASSIRER, 1997, 153-154. 
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[...] A importância teórica decisiva do problema de Molineux é, 
portanto, perfeitamente clara, de fato: para além do exemplo 
particular que ele destaca, encontra-se colocada a questão geral de 
saber se o “sentido” como tal está em condições de construir para a 
nossa consciência a forma do mundo real ou se necessita da 
colaboração de outras faculdades psíquicas e, nesse caso, coloca-se 
a questão de apreender o modo como determiná-las.6 

 

Para os objetivos desse trabalho, é de suma importância demonstrar 
o paradoxo do qual partiu Berkeley em sua obra Um Ensaio para uma 
nova teoria da visão [Essay Towards a New Theory of Vision].  Com tal 
demonstração, será possível mostrar como tal paradoxo resultará numa 
concepção representacionista do conhecimento na filosofia de Berkeley. 

Berkeley inicia sua obra com o seguinte paradoxo: o único material 
que está disponível para o sujeito edificar o mundo perceptivo consiste 
apenas em dados empíricos, impressões sensíveis. No entanto, tais 
dados e/ou impressões não comportam em si a “forma” como o 
mundo se apresenta ao sujeito. De fato, o sujeito vê o mundo como um 
todo ordenado, estruturado, e não como uma seqüência estranha e sem 
nexo causal de impressões. 

 

[...] Se as percepções particulares não fossem ordenadas em sua 
simultaneidade e em sua sucessão, se não tivessem entre si relações 
fixas no espaço e no tempo, não existiria para nós qualquer mundo 
objetivo, não haveria a menor “natureza das coisas”.7 

 

Entretanto, dado esse paradoxo, tem-se que a questão crucial de boa 
parte da teoria do conhecimento do século XVIII gira em torno disso, a 
saber, de entender o que essa ordenação dos dados significa e como ela 
se constitui. 
                                                        
6 CASSIRER, 1997, 154-155. 
7 CASSIRER, 1997, 155. 
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É importante salientar que Berkeley começou a superar o paradoxo 
acima apresentado quando atribuiu ao seu conceito de percepção uma 
significação mais ampla e inseriu na sua teoria, além da simples 
percepção, a atividade de representação. Para Berkeley, toda impressão 
sensível teria essa referência mediada pela representação. 

 

[...] essa intereção das impressões sensíveis, essa regularidade com a 
qual elas se convocam e se representam mutuamente perante a 
consciência, é o fundamento último da representação do espaço. 
Essa representação não é dada como tal numa percepção isolada, 
não pertence separadamente à visão ou ao tato. Tampouco é um 
estado qualitativo específico que seria dado tão originariamente 
quanto a cor ou o som: ela resulta das relações que os diversos 
dados sensíveis mantém entre si.8 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que segundo a teoria proposta por 
Berkeley, a idéia de espaço não seria um elemento da consciência 
sensível, mas sim “[...] a expressão de um processo que se reflete nela” 
(CASSIRER, 1997, 158).  A representação equivaleria a um reflexo da 
natureza pela mente, como se a representação espelhasse a natureza. 
Pode-se distinguir as bases dessa visão representacionista da seguinte 
maneira: 

 

Os compromissos ontológicos e epistemológicos [assumidos pela 
visão representacionista] são basicamente duplos: assumimos que o 
mundo é predeterminado, que suas características podem ser 
específicas antes de qualquer atividade cognitiva. (...) Temos então 
uma teoria consolidada que diz: (1) o mundo é predeterminado; (2) 
nossa cognição é sobre esse mundo – mesmo se apenas 
parcialmente, e (3) o modo pelo qual conhecemos esse mundo 
predeterminado é representando suas características e então agindo 
com base nessas representações”.9 

                                                        
8 CASSIRER, 1997, 157. 
9 Varela et al, 2003, p. 145. 
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Logo, sob a visão representacionista, o mundo seria externamente 
predeterminado e inteiramente passível de recuperação por meio das 
representações. Segundo o representacionismo, tanto a cognição 
quanto a geração de significados pelo sujeito seriam produtos da 
relação entre representação simbólica e uma realidade objetiva 
independente da mente. 

De acordo com o pensamento representacionista, a compreensão 
seria uma correspondência entre a experiência sensível e a imagem 
existente na mente ou memória do sujeito. Conforme salienta Faustino 
(1995, p. 23), a suposição de significados mentais (representações) 
correlativos aos signos sustenta a tese de que a “mente” é o “lugar” 
[topos] em que as significações se encontram e se ajustam antes de serem 
expressas pela linguagem verbal. 

Não obstante, tendo como fundamento a noção de “jogos de 
linguagem” [Sprachespiel] presente nas Investigações Filosóficas de 
Wittgenstein, procurar-se-á mostrar na seqüência os equívocos para os 
quais são levadas as teorias baseadas nessa concepção tradicional 
representação. Para isso, o filósofo se fundamenta na idéia de que o 
significado [Bedeutung] de uma palavra corresponde ao seu uso na 
linguagem. Sendo assim, torna-se essencial, antes de se compreender a 
crítica à noção de representação, compreender a crítica do filósofo à 
noção tradicional de significado. Tal crítica, será agora melhor analisada. 

 
2. A CRÍTICA A IMAGEM TRADICIONAL DE 

SIGNIFICADO 

Wittgenstein inicia as Investigações Filosóficas com uma longa citação de 
Agostinho. Para o filósofo, tal passagem reflete a imagem tradicional da 
essência da linguagem que por muito tempo perdurou nos clássicos da 
história da filosofia, a saber, que “[...] as palavras denominam objetos” 
(WITTGENSTEIN, 1979, §1, p. 9). A passagem citada de Agostinho é 
a seguinte: 
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Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem 
para ele, eu percebia isto e compreendia que o objeto fora 
designado pelos sons que eles pronunciavam, pois eles queriam 
indicá-lo. Mas deduzi isto dos seus gestos, a linguagem natural de 
todos os povos, e da linguagem que, por meio da mímica e dos 
jogos com os olhos, por meio dos movimentos dos membros e do 
som da voz, indica as sensações da alma, quando esta deseja algo, 
ou se detém, ou recusa ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a 
compreender quais coisas eram designadas pelas palavras que eu 
ouvia pronunciar repetidamente nos seus lugares determinados em 
frases diferentes. E quando habituara minha boca a esses signos, 
dava expressão aos meus desejos.10 

 

Para Wittgenstein, é nessa essência da linguagem humana 
referenciada na citação de Agostinho que se encontram as raízes da 
idéia de que cada palavra possui um significado, significado esse que 
substitui o objeto que a palavra referencia por um signo. A idéia de que 
cada palavra possui um significado [Bedeutung] e que cada significado 
corresponde a um objeto [Gegenstand] é a base fundamental daquilo que 
ficou conhecido como ‘imagem agostiniana da linguagem’ e que 
representa o modelo de linguagem tradicional na filosofia.  

 

Nessas palavras temos, assim me parece, uma determinada imagem 
da essência da linguagem humana. A saber, esta: as palavras da 
linguagem denominam objetos – frases são ligações de tais 
denominações. – Nesta imagem da linguagem encontramos as 
raízes da ideia: cada palavra tem uma significação. Esta significação 
é agregada a palavra. É o objeto que a palavra substitui.11 

 

Salienta-se que essa correspondência entre significado e objeto 
também fundamenta as teses centrais dos escritos de semântica lógica 
de Gottlob Frege (1848-1925), Russell e do próprio Tractatus Logico-

                                                        
10 AGOSTINHO, Confissões, cap. 8 apud WITTGENSTEIN, 1979, p. 9. 
11 WITTGENSTEIN, 1979, §1. 
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Philosophicus de Wittgenstein.12 Vale lembrar que os escritos desses 
filósofos sustentaram boa parte da lógica e da semântica 
contemporânea e, com isso, influenciaram várias correntes filosóficas 
do século passado, como a corrente analítica americana e o neo-
positivismo do Círculo de Viena [Wiener Kreis]. 

Como dito anteriormente, para Wittgenstein o conceito agostiniano 
de significado, ou seja, o conceito tradicional de significado remete a 
idéia de que há uma correlação direta entre palavra (significado) e 
objeto (referência), uma vez que cada palavra possui uma referência real, 
ou seja, cada palavra possui um objeto que lhe corresponde. 

 

O conceito agostiniano de significado (Bedeutung) encerra a idéia de 
que há para cada palavra da linguagem uma referência, uma coisa ou 
objeto que lhe corresponde, sendo esta correspondência aprendida 
e ensinada pelo procedimento de nomeação.13 

 

Wittgenstein ressalta que embora a significação referencial por 
nomeação se dê em alguns casos da linguagem, ela não se dá em todos os 
casos, i.e., não é uma essência da linguagem fundamentada nesse ideal. Se 
assim o fosse, o processo pelo qual as palavras ganham significado seria 
similar a colocar uma etiqueta com o nome da coisa (significado) na 
própria coisa que é significada. 

 

A palavra “designar” é talvez empregada de modo mais direto lá 
onde o signo está sobre o objeto que ele designa. [...] Assim, e de 
modo mais ou menos semelhante, um nome designa uma coisa, e é 
dado um nome a uma coisa. Ser-nos-á freqüentemente útil se 

                                                        
12 Normalmente se divide o pensamento de Wittgenstein em duas fases: o primeiro Wittgenstein, 
relativo principalmente as idéias expostas no Tractatus Logico-Philosophicus (1921), e segundo 
Wittgenstein, relativo principalmente as idéias expostas na obra póstuma Investigações Filosóficas 
(1953). Apesar de apresentarem teses diferentes, pode-se afirmar que a idéia central que perpassa 
as duas épocas remete a compreensão dos problemas tradicionais da filosofia por uma análise 
minuciosa da linguagem (MULINARI, 2010, p. 166). 
13 FAUSTINO, 1995, p.12. 
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dissermos quando filosofamos: denominar algo é semelhante a 
colocar uma etiqueta numa coisa.14 

 

Conforme afirma Wittgenstein, essa noção de significação por 
nomeação (por referência direta a algo) é muito útil para uma linguagem 
primitiva, como para uma criança que está aprendendo a falar as 
primeiras palavras, porém não pode ser tomado como “modelo” para 
todos os ramos da linguagem. 

 

[o conceito filosófico da significação proposto por Agostinho] cabe 
bem numa representação primitiva da maneira pela qual a 
linguagem funciona. Mas, pode-se também dizer, é a representação 
de uma linguagem mais primitiva do que a nossa.15 

 

Para a compreensão dessa parte da crítica, Wittgenstein dá o 
exemplo dos casos nos quais são ‘significados’ as palavras ali e/ou isto. 
O filósofo argumenta que quando se quer ensinar o significado da 
palavra ‘pedra’, por exemplo, bastaria apontar para o objeto ‘pedra’ e 
dizer ‘Isto é uma pedra!’. Assim também seriam com outros objetos ou 
coisas, como mesa, sapato, etc. Contudo, o filósofo questiona: segundo 
esse modelo de significação, como é possível significar a palavra isto 
e/ou ali? Para qual objeto deve-se apontar? Deve-se apontar para 
próprio dedo? Para Wittgenstein, o significado de palavras como essas é 
aprendido não apenas no aprender do uso (no ato de designar), mas no 
próprio uso: 

 

Também “ali” e “isto” são ensinados ostensivamente? – Imagine 
como se poderia ensinar seu uso! Serão mostrados então lugares e 
coisas, - mas aqui esse mostrar acontece na verdade também no uso 
das palavras e não apenas no aprender do uso.16 

                                                        
14 WITTGENSTEIN, 1979, §15, p. 14. 
15 WITTGENSTEIN, 1979, §2, p.10. 
16 WITTGENSTEIN, 1979, §9, p. 13. 
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O que interessa aqui é ressaltar que mesmo que o processo 
ostensivo desempenhe um papel importante na aquisição da linguagem 
- e de fato realmente desempenha -, tal processo não pode ser tomado 
como modelo geral de significação. Uma vez que se tome a concepção 
de significado como referência a algum objeto, generaliza-se 
indevidamente o processo no qual as palavras obtém significado. 

 

Conhecer uma palavra seria, desse ponto de vista, conhecer a coisa 
ou o objeto que ela nomeia; isso quer dizer simplesmente que, à luz 
da imagem agostiniana da linguagem, todas as palavras se 
comportam gramaticalmente como nomes e que a “definição 
ostensiva” estabelece uma regra gramatical fixa para definir o 
significado de todas as palavras da linguagem.17 

. 

Para Wittgenstein, o erro aqui seria tomar aquilo que faz parte do 
processo de aprendizagem/adestramento [Abrichtung] da linguagem, i.e., 
o ensino ostensivo [hinweisendes Lehren], por uma regra geral de 
significação, que é a definição ostensiva [hinweisende Definition]. 

 

Uma parte importante desse treinamento consistirá no fato de que 
quem ensina mostra os objetos, chama a atenção da criança para 
eles, pronunciando então uma palavra, por exemplo, a palavra 
“lajota”, exibindo essa forma. (Não quero chamar isto de 
“elucidação ostensiva” ou “definição”, pois na verdade a criança 
ainda não pode perguntar sobre a denominação. Quero chamar de 
“ensino ostensivo das palavras”. – Digo que formará parte 
importante do treinamento, porque isso ocorre entre os homens; e 
não se poderia representar de outro modo.).18 

 

De fato, há a possibilidade de o ensino ostensivo estabelecer um 

                                                        
17 FAUSTINO, 1995, p.15. 
18 WITTGENSTEIN, 1979, §6, p. 11. 
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significado (ligação associativa) entre a palavra e coisa, porém é 
importante salientar que isso não se dá em todos os casos, ou seja, isso 
não se caracteriza como uma fórmula universal de significação e, ainda, 
não se dá da mesma forma em todas as situações. 

 

Esse ensino ostensivo das palavras, pode-se dizer, estabelece uma 
ligação associativa entre palavra e a coisa: mas o que significa isso? 
Ora, isso pode significar coisas diferentes; no entanto, pensa-se 
logo no fato de que, quando a criança ouve a palavra, a imagem 
surge no espírito. Mas se isso acontece -  é essa a finalidade da 
palavra? – Sim, pode ser a finalidade.19 

 

Como dito anteriormente, o ensino ostensivo faz parte do 
ensinamento da linguagem, mas de modo algum tal forma de ensino 
fornece um significado fixo a um objeto. Como salientado na passagem 
acima, o ensino ostensivo é meramente parte do treinamento, e não uma 
elucidação ostensiva e, nesse sentido, não há margem de possibilidade 
para que o significado de uma palavra seja fixado semanticamente. 
Noutros termos, não há margem para que um vocábulo tenha um 
significado invariável e fixado no mundo. 

É importante advertir que o motivo pelo qual Wittgenstein pretere o 
conceito de “definição ostensiva” em prol de “ensino ostensivo” 
mantém relação conceitual entre “significado” e “uso”. De fato, 
conforme salienta Faustino (1995, p. 17) a noção de ensino ostensivo 
mantém uma relação muito mais direta e clara com as noções de 
“significação” e “uso”, ao passo que definição ostensiva leva a crença 
na conexão universal entre significado e objeto [Gegenstand]. Essa 
distinção é importante, pois para Wittgenstein – e ao contrário da visão 
tradicional - o significado de uma palavra não é mais apreendido por 
uma correspondência direta entre o termo e o que ele representa, mas sim 
por meio do seu uso. 

 

                                                        
19 WITTGENSTEIN, 1979, §6,  p. 11 - grifo do autor. 
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Pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra 
“significação” – se não para todos os casos de sua utilização -, 
explicá-la assim: a significação de uma palavra é seu uso na 
linguagem.20 

 

Nota-se que se as palavras tivessem somente a função de nomear 
coisas, o processo ostensivo de significação seria perfeito e completo, 
pois realmente cada palavra teria seu correspondente no mundo. 
Porém, o que Wittgenstein indica é que há – além da função de nomear 
– várias outras funções na linguagem para as palavras como, ordenar, 
expressar, comandar, etc. Para exemplificar tal noção, o filósofo dá o 
exemplo da caixa de ferramentas: 

 

Pense nas ferramentas em sua caixa apropriada:lá estão um martelo, 
um tenaz, uma serra, uma chave de fenda, um metro, um vidro de 
cola, cola, pregos e parafusos. – Assim como são diferentes as 
funções desses objetos, assim são diferentes as funções das 
palavras. (E há semelhanças aqui e ali).21 

 

 Assim, o uso seria fundamental para a apreensão do significado de 
uma palavra, pois esta última não atuaria na linguagem com uma só 
função, mas sim com funções diversas. Isto mostraria por sua vez que 
só apenas no uso pode-se mostrar realmente o que as palavras designam. 

 

O que as palavras designam, pois, as palavras dessa linguagem? – O 
que elas designam, como posso mostrar isso, a não ser na maneira 
do seu uso? E este uso já descrevemos. A expressão “esta palavra 
designa isto” deveria, portanto, ser uma parte dessa descrição.22 

 

                                                        
20 WITTGENSTEIN, 1979, §43, p. 28. 
21 WITTGENSTEIN,1979, § 11, p. 13. 
22 WITTGENSTEIN,1979, § 10, p.10. 
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Deve-se salientar que a relação entre a noção de significado e a 
noção de uso está intimamente ligada àquilo que Wittgenstein 
denominou como “jogos de linguagem” [Sprachspiel]: “[...] chamarei de 
“jogos de linguagem” o conjunto de linguagem e das atividades com as 
quais está interligada” (WITTGENSTEIN, 1979, §7, p. 12).  

Uma vez mostrado os problemas oriundos da compreensão da 
linguagem por meio de uma relação ostensiva direta entre palavra e 
mundo, Wittgenstein propõe então uma noção de linguagem que, ao 
invés de tomar a linguagem como intermediária entre pensamento e 
realidade, é tomada agora como similar a variados jogos, com suas 
respectivas regras. Não há mais “uma linguagem” correta e inerente ao 
homem, que proporcionaria uma significação isenta de ambigüidades, 
mas sim uma vasta gama de jogos de linguagem distintos, provenientes 
de diferentes formas de vida [Lebensform] que podem ser mais ou menos 
relacionados por “semelhanças de família” [Familienähnlichkeit].23 

É fundamentado na noção de jogos de linguagem, aliado a noção de 
que o significado de uma palavra corresponde ao seu uso na linguagem, 
que Wittgenstein criticará a noção tradicional de representação 
[Vorstellung]. Assim sendo, uma vez exposta a crítica de Wittgenstein a 
noção tradicional de significação por meio de nomeação, pode-se então 
agora se expor de maneira mais clara a crítica do filósofo ao modelo 
representacionista moderno, como se verá em seguida. 

 
3. A CRÍTICA DE WITTGENSTEIN À NOÇÃO DE 

REPRESENTAÇÃO TRADICIONAL 

Vale lembrar, como dito anteriormente, que para Wittgenstein “[...] 
a significação de uma palavra é seu uso na linguagem” (Wittgenstein, 
1979, §43, p. 28). Nas Investigações Filosóficas, Wittgenstein afirma: 

                                                        
23 Sobre “formas de vida”, Wittgenstein diz: “[...] representar uma linguagem significa representar-
se uma forma de vida” (WITTGENSTEIN, 1979, § 19). Sobre “semelhanças de família”, o 
filósofo diz: “[...] vemos [nos jogos] uma rede complicada de semelhanças, que se envolvem e se 
cruzam mutuamente. [...] Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a 
expressão “semelhança de família” (WITTGENSTEIN, 1979, § 67). Entretanto, salienta-se que 
devido ao curto espaço e tempo disponibilizado para o presente artigo, não serão pormenorizados 
aqui as implicações provenientes dos conceitos wittgensteinianos de “regras, “formas de vida” e 
“semelhanças de família”. Para tal, recomenda-se a leitura de: HINTIKKA; HINTIKKA, 1994. 
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Posso querer dizer com apalavra “bububu”: “Se não chover, irei 
passear”? Apenas numa linguagem posso querer dizer algo com 
algo. Isto mostra claramente que a gramática de “querer dizer” não 
é semelhante à da expressão “representar-se algo” e coisas do 
gênero.24 

 

Ao dizer que a gramática do “significar” não é semelhante à 
gramática do “representar”, Wittgenstein quer salientar que o ato de 
significação não é feito somente por meio de um processo de definição 
ostensiva. Toma-se como exemplo o termo “dor”. Segundo a visão 
representacionista, o termo “dor” adquiriria significado a partir da 
imagem mental do próprio sujeito, que é privada e inacessível a 
terceiros.  

Nesse sentido, o problema que surge é: como alguém pode fazer a 
conexão entre a palavra dor e algo que é pressupostamente oculto para 
ela (a imagem mental de outra pessoa)? Como uma pessoa pode 
realmente saber que aquilo que um sujeito denomina como ‘dor’ 
significa a mesma sensação ou conceito que ela entende por ‘dor’? De 
uma maneira mais geral, como se pode realmente saber que os outros 
têm isso que eu significo como “dor”?25 Para exemplificar o equívoco 
de tal compreensão, Wittgenstein dá o famoso exemplo do besouro na 
caixa: 

 

Ora, alguém me diz, a seu respeito, saber apenas a partir de seu 
próprio caso o que sejam dores! – Suponhamos que cada um tivesse 
uma caixa e  que dentro dela houvesse algo que chamamos de 
“besouro”. Ninguém pode olhar dentro da caixa do outro; e cada 
um diz que sabe o que é um besouro apenas por olhar seu besouro. 
– Poderia ser que cada um tivesse algo diferente em sua caixa. Sim, 

                                                        
24 WITTGENSTEIN, 1979, § 38, p. 25-26. 
25 Conforme salienta Paul Johnston (1993, p.3), o primeiro problema metafísico derivado da 
concepção moderna de representação interior está na discordância entre a noção de privacidade e 
o fato de que se pode falar (e realmente se fala) sobre os próprios sentimentos e experiências. 
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poderíamos imaginar que uma tal coisa se modificasse 
continuamente. Mas, e se a palavra “besouro” tivesse um uso para 
estas pessoas? – Neste caso, não seria o da designação de uma coisa. 
A coisa na caixa não pertence, de nenhum modo, ao jogo de 
linguagem nem mesmo como um algo; pois a caixa poderia também 
estar vazia. – Não, por meio deta coisa na caixa, pode-se “abreviar”; 
seja o que for, é suprimido,26 

 

No referido exemplo acima, percebe-se que se a gramática da 
representação – que pressupõe o modelo de significação “objeto e 
designação” – for tomado como padrão geral na linguagem, então seria 
impossível alguém significar uma vivência interior (como dor, saudade, 
etc.) e ser entendido por terceiros, pois outras pessoas não teriam 
acesso à imagem ou o objeto que fora designado.27 O filósofo refuta a 
tese de que, ao se pronunciar a palavra “dor” (por exemplo), uma 
imagem [Bild] de tal sensação entra no jogo de linguagem e é essencial 
para aquele que significa. Tal imagem (representação) seria, para a visão 
tradicional, anterior à própria expressão do termo dor. No entanto, essa 
é, para Wittgenstein, uma visão equivocada: 

 

Ao jogo de linguagem com as palavras “ele tem dores” pertence – 
diríamos – não apenas a imagem do comportamento, mas também 
a imagem da dor. Ou: não apenas o paradigma do comportamento, 
mas também o da dor. – Dizer “a imagem da dor entra no jogo de 
linguagem com a palavra ‘dor’” é um mal-entendido. A 
representação da dor não é nenhuma imagem e esta representação 

                                                        
26 WITTGENSTEIN, 1979, § 293, p. 105. 
27 É importante salientar que no parágrafo §293 das Investigações Filosóficas, na famosa passagem 
conhecida como “besouro na caixa”, a crítica de Wittgenstein é direcionada principalmente para a 
impossibilidade de seguir regras privadamente. As regras dos jogos de linguagem seriam públicas e, 
por isso, o sujeito não poderia inventar para si regras das quais somente ele seguiria, ao passo de 
não ser entendido por mais ninguém caso esse seguimento de regras realmente valesse na 
significação da linguagem. Infelizmente, devido ao curto espaço, não será tratada nesse artigo a 
problemática referente ao “seguir regras privadamente”. Entretanto, apesar de ser direcionada para 
a impossibilidade de seguir uma regra privadamente, o § 293 pode ser tomado como um ponto 
fundamental da possível leitura crítica dos escritos de Wittgenstein referentes à noção tradicional 
de representação. 
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não é substituível, no jogo da linguagem, por algo que chamaríamos 
de imagem. – Certamente, a representação da dor entra, em certo 
sentido, no jogo de linguagem; apenas não como imagem.28 

 

É preciso estar bem atento ao alvo da crítica de Wittgenstein. Ao 
dizer que a “imagem da dor” é um mal-entendido, Wittgenstein não 
visa criticar ou rejeitar que há processos internos no sujeito na hora da 
significação. O que ele argumenta é que a significação não é realizada 
por meio de uma imagem interna e privada, i.e., por meio de um 
“processo interior”. O real significado de uma palavra é obtido e 
aprendido por meio de seu emprego e uso nos variados jogos de 
linguagem. 

 

“Mas você não pode negar que, por exemplo, ao recordar, ocorre 
um processo interior.” – Por que então dá a impressão de que 
queremos negar algo? Quando se diz “ocorre aí um processo 
interior”, - quer-se acrescentar: “você o vê”. E é pois a este processo 
interior que nos referimos com a palavra “recordar-se”. A 
impressão de que queríamos negar algo remonta ao fato de que nos 
voltamos contra a imagem de ‘processo interior’. O que negamos é 
que a imagem de processo interior nos dê a idéia correta do 
emprego da palavra “recordar”. Sim, dizemos que esta imagem, 
com suas ramificações, nos impede de ver o emprego da palavra tal 
qual é.29 

 

É importante salientar que, uma vez que o representacionismo 
pressupõe um processo de significação abalizado em uma imagem 
interna ao sujeito, as regras para o uso de um termo também se tornam 
privadas. No entanto, em um jogo de linguagem (assim como em 
qualquer outro jogo), seguir regra “privadamente”, i.e., seguir uma regra 
que só o sujeito pode saber e compreender, é um processo irrelevante. 
Os jogos de linguagem, uma vez que são públicos, pressupõe regras que 

                                                        
28 WITTGENSTEIN, 1979, §300, p. 106. 
29 WITTGENSTEIN, 1979, §305, p. 107. 
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sejam ou que possam ser conhecidas e validadas por todos.30 

Sobre as representações e sua essência, Wittgenstein adverte que: 

 

Não devemos perguntar o que são representações ou o que se passa 
nelas quando alguém se representa algo, mas sim: como é usada a 
palavra “representação” [Vorstellung]. Isto porém não significa que 
quero apenas falar de palavras. Pois, na medida em que em minha 
questão trata-se da palavra “representação”, ela é também uma 
questão sobre a essência da representação. E digo apenas que esta 
questão não pode ser explicada por um ato de mostrar – nem para 
aquele que se representa algo nem para os outros; nem pode ser 
elucidada pela descrição de um processo qualquer. A primeira 
questão pergunta também por uma elucidação de palavras; mas ela 
desvia nossa expectativa para uma falsa espécie de resposta.31 

 

Logo, qualquer investigação que tenha interesse em demonstrar 
algum processo de representação deverá, antes, ser uma investigação 
daquilo que publicamente se entende por “representação”, ou seja, 
daquilo que o “jogo de linguagem” jogado entende por representação, 
pois “[...] a essência está expressa na gramática” (WITTGENSTEIN, 
1979, § 371, p. 120) e, assim sendo, qualquer fundamentação de uma 
visão representacionista deverá, antes, ter em mente que a própria 
representação é antes erguida sob o solo público da linguagem. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi possível perceber, Wittgenstein propôs em sua obra 
Investigações Filosóficas que a o processo de significação da linguagem, 
uma vez fundamentado no uso e no aprendizado, não deve ser tomado 
como um processo similar a “etiquetar coisas” – tal como pretendiam 
as corrente tradicionais -, mas sim à um jogo no qual os movimentos e 

                                                        
30 Novamente, devido ao curto espaço, não será tomado em pormenor a necessidade de regras 
públicas nas idéias de Wittgenstein. Sobre a necessidade de regras públicas, recomenda-se a leitura 
de: KRIPKE, 1982. 
31 WITTGENSTEIN, 1979, §370, p. 120. 
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o valor das cartas - palavras significadas - variam conforme o jogo que é 
jogado. Nesse sentido, o significado de uma palavra não poderia nunca 
ser fixado a priori ou, noutros termos, ser referente a uma representação 
interna do sujeito. 

Deve-se salientar que essa crítica ao modo tradicional como era 
visto o processo de significação serviu como base para fundamentar 
diversos ramos da filosofia da linguagem contemporânea, bem como da 
pragmática lingüística. Sua noção de jogos de linguagem, 
principalmente através de sua fundamentação da noção de “formas de 
vida”, também influenciou alguns antropólogos e, com isso, serviu 
como referência filosófica para diversas pesquisas em antropologia da 
linguagem. 

Não obstante, as considerações de Wittgenstein ao conceito de 
representação tradicional influenciaram, sobretudo, algumas vertentes 
da filosofia da mente e das ciências cognitivas contemporâneas. Dentre 
alguns dos importantes pensadores influenciados por Wittgenstein, 
destacam-se John Searle, Thomas Nagel e Richard Rorty. 

Suas considerações sobre a representação pode ser considerada 
também como uma importante crítica ao fisicalismo, uma vez que o 
processo de significação, além de não se constituir como um “processo 
interior”, também não é passível de redução à processos neuro-
fisiológicos e, nesse sentido, não pode do mesmo modo ser relacionado 
com um processo causal. 

Assim, considera-se que a as considerações críticas de Wittgenstein 
às noções tradicionais de significado e representação são um ponto de 
suma relevância nos escritos tardios de Wittgenstein (escritos pós-
Tractatus) e, ainda, se estende em importância para além do campo da 
filosofia, atingindo também outros campos, como as Ciências 
Cognitivas, a Pragmática e a Antropologia, o que apenas ressalta ainda 
mais a relevância dos apontamentos do filósofo.  

No entanto, ao fim dessa pesquisa deve-se ainda ressaltar que 
Wittgenstein proferiu ulteriores comentários e anotações sobre o 
conceito de representação em outros de seus escritos, sobretudo nas 
Observações sobre a Filosofia da Psicologia [Bemerkungen über die Philosophie der 
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Psychologie] e nos Últimos escritos sobre a filosofia da Psicologia [Letzte Schriften 
über die Philosophie der Psychologie]. Porém, devido à limitação desse artigo, 
tais pontuações não foram analisadas, limitando-se apenas a realizar um 
estudo dos comentários existentes nas Investigações Filosóficas. Portanto, 
mantém-se em aberto a possibilidade de realização de um trabalho 
futuro que objetive a aproximação dessas ponderações e, desse modo, 
fundamente ainda mais a posição do filósofo frente às concepções 
clássicas presentes nas correntes filosóficas de cunho 
representacionista. 
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Resumo: O nascimento da clínica, obra de Foucault que segue sua arqueologia 
inaugural de História da loucura, marca uma inovação metodológica quanto à 
elaboração de uma crítica filosófica do presente. Suas estratégias de 
problematização da história demarcam uma noção de finitude humana que, 
tomada positivamente, estaria no cerne das transformações ocorridas no saber 
ocidental a partir do século XIX. A arqueologia da medicina revela, a partir de 
uma bem sucedida experiência de integração técnica e conceitual da morte, a preparação 
de um estudo positivo do homem. Segundo Foucault, este acontecimento 
estaria na base da modernização do saber e da prática da medicina, e cabe ser 
investigado ao lado da hipótese de uma reconfiguração da filosofia ocidental 
em torno de uma antropologia. 
 
Palavras-chave: Arqueologia. Medicina. Negativo. Finitude. Foucault. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Um traço característico da arqueologia foucaultiana é a investigação 
da passagem para o século XIX, onde se problematizam 
acontecimentos relativos a grandes transformações no pensamento 
ocidental. A arqueologia de História da loucura (1961) tratou do 
aparecimento dos modernos saberes da radical “psi” sobre a base de 
condições de possibilidade formadas por uma experiência moral de 
segregação da qual depende, em última instância, nossa identidade cultural 
moderna1. Em As palavras e as coisas (1966), essa investigação será 
substanciada com o desenvolvimento da noção de um dispositivo 
antropológico, tornado patente na confluência da interrogação kantiana 
pelas condições de possibilidade da representação com o surgimento de 
novos domínios empíricos que tematizam o homem como ser que vive, 

                                                        
1 Cf. Foucault, História da loucura: na idade clássica. Capítulo 10: “O círculo antropológico”. 
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fala e trabalha. A partir desse momento, o saber será definido como o 
objeto próprio da arqueologia (Cf. Machado, 2006) e a problematização 
da história se aprofunda discutindo a epistémê dos modernos saberes 
sobre o homem2. 

Entre essas duas arqueologias, encontra-se a arqueologia da 
medicina, que vamos estudar no presente trabalho. Em relação à 
História da loucura, ela atesta uma mudança metodológica, colocando a 
questão da modernização da medicina a partir de uma descrição de 
modos distintos de percepção da doença (2. A modernização da 
medicina em questão). Em seguida, tematiza as transformações que 
aparecem em descontinuidade e com valor constitutivo para aqueles 
elementos que uma leitura cursiva organizaria para narrar uma história 
progressiva da medicina (3. O mito da “velhice da clínica”). O principal 
resultado dessa forma de problematização, como veremos, será a 
estratificação histórica de uma finitude humana positiva, que se 
diferenciaria da finitude negativa característica do pensamento 
metafísico acerca do infinito. Precisamos estabelecer o que foi o 
acontecimento de uma “integração técnica e conceitual da morte”, 
levado a cabo no próprio campo do saber, da instituição e da prática 
médica, segundo o arqueólogo. Este acontecimento haveria 
desvinculado a doença de uma experiência do “negativo”, preparando 
as condições para um estudo positivo acerca do homem (4. A coerência 
anátomo-clínica: rendez-vous moderno). O diagnóstico de Foucault 
discutirá a conotação filosófica deste acontecimento, que consistiria em 
fazer a finitude designar a si mesma, momento em que o homem se 
constitui como sujeito e objeto do seu próprio conhecimento, sem a 
necessidade de fazê-lo passar pelo fundamento metafísico (5. 
Conclusão). 
 
 
2. A MODERNIZAÇÃO DA MEDICINA EM QUESTÃO 

Da Nosologie de Sauvages à Nosographie de Pinel, Foucault descreve 
uma regra classificatória que domina teoria e prática na medicina, 

                                                        
2 Cf. Foucault, As palavras e as coisas. Capítulo IX: “O homem e seus duplos”. 
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classificando as doenças e definindo sua ordem num espaço anterior a 
toda manifestação. Até meados do século XVIII, o olhar médico não se 
dirige ao corpo do doente nem à profundidade das coisas, mas a uma 
estrutura visível na qual ele decifra a disposição inteligível das doenças 
na ordem geral da natureza. Trata-se de uma transparência necessária ao 
saber classificatório, em que o olhar só vê repartições no espaço da 
superfície, pois seu objeto é o plano de classificações das doenças. 
Conhecer a verdade da doença requer, portanto, abstrair os traços 
singulares e acidentais que ela adquire no corpo do doente para 
reconhecer, apesar de toda circunstância, um espaço homogêneo e 
simultâneo em que as formas ideias fundam as formas sensíveis.  

Sobre o pano de fundo dessa medicina classificatória, que define a 
essência das doenças num quadro nosográfico, Foucault destaca o 
acontecimento das epidemias no século XVIII. A epidemiologia 
compreende um tipo de visibilidade completamente diverso daqueles 
objetos que a nosografia pode reconhecer de direito, bem como um 
tipo de intervenção que não se pauta pelo seu modo de atuação. Em 
um dado momento, a essência de uma doença, como no caso da 
epidemia, não é mais o catarro, e sim Marselha em 1721; não mais a 
febre, mas Ruão em 1769, onde “durante o verão, se produziu, 
atingindo as crianças, uma epidemia de febres [...] esta constituição 
degenera em biliosa pútrida no final da estação e durante o inverno de 
1769 a 1770” (Foucault, 1994 (b), pp. 24-5). Entram em jogo o 
momento, o local, geografia e clima, os hábitos da população, para que 
se articulem uma compreensão do fenômeno patológico e uma prática 
da assistência. 

Para Foucault a nova experiência da doença estaria ligada a uma 
“consciência coletiva” dos fenômenos patológicos, à necessidade de 
uma intervenção social diante de graves perturbações econômicas, ao 
caráter político da gestão e do planejamento dessa intervenção. 
Experiência na qual a medicina deixa de ser “um corpus de técnicas da 
cura e do saber que elas requerem” para ser investida de um papel 
político, de uma significação positiva, de uma função normativa na vida 
cotidiana da sociedade. Assim, a medicina se liga ao destino dos 
Estados tornando-se “encarregada de uma tarefa constante de 
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informação, controle, e coação; exigências que ‘compreendem objetos 
tanto relativos à polícia, quanto propriamente da competência da 
medicina’” (Foucault, 1994 (b), p. 28). 

No contexto institucional, a Faculdade de Medicina, domínio 
fechado daquele saber nosográfico das espécies e classificações, verá 
seu prestígio contestado diante da proposta de um órgão estatal para o 
controle das epidemias. Economicamente, discute-se a abolição das 
fundações hospitalares ao lado de outras medidas que planejam as 
intervenções assistenciais. São acontecimentos e exigências que 
implicam novas formas de consciência da doença, formando a condição 
de possibilidade para uma experiência a partir da qual o saber 
sistemático e classificatório vai conflitar com a nova realidade do 
registro empírico das informações. A nova percepção médica da doença 
não tem mais por suporte a decifração de um tipo específico que se 
revela sempre idêntico sob as múltiplas manifestações e desdobrável no 
pensamento; ela se dá numa estrutura do tempo, da informação 
atualizada, como análise de uma série cujo suporte é um núcleo de 
circunstâncias variáveis que precisam ser atualizadas de modo 
constante. 

Como podemos compreender as novas significações assumidas pela 
medicina? Como compreender sua inserção no espaço social? O que 
ocorre entre os diferentes modos de percepção da doença? No nível 
dos conteúdos temáticos e dos conceitos se poderia imaginar que a 
medicina modernizou-se por tomar consciência dos novos desafios, 
decidindo rejeitar uma atitude eminentemente teórica e especulativa, 
para reconhecer os privilégios de um encontro feliz com a observação. 
De fato, a medicina moderna se caracteriza por ser um saber empírico, 
mas é o modo habitual de compreender a transformação que ocorre na 
percepção médica da doença nos fins do século XVIII que, como 
veremos, se tornará problemático na arqueologia de O nascimento da 
clínica. 

Referindo-se a um desses grandes acontecimentos na história da 
medicina, mais precisamente, a difusão da anatomia patológica, 
Foucault vai novamente em busca de um deslocamento para colocar a 
questão de modo que lhe pareça mais adequado: o que ocorre nessa 
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transformação que, a partir de um determinado momento, coloca de 
um lado aquilo que para nós são os “velhos mitos da patologia 
nervosa”, falando uma linguagem fantástica e sem suporte perceptivo e, 
de outro, a percepção bem visível e coerente que guia nossos olhos 
pelas lesões anatômicas? Como se instaura essa evidente separação, ou 
melhor, o que faz com que ela seja evidente para nós? 

Imaginar, segundo Foucault, uma espécie de “psicanálise do 
conhecimento médico”, em que a medicina haveria feito uma escolha 
apoiada na objetividade e, com isso, purificando-se dos investimentos 
fantásticos; ou ainda, interrogar-se pelos limiares e modalidades 
epistemológicas, buscando sustentar a hipótese de que a linguagem 
médica haveria se tornado um discurso racional, seriam procedimentos 
limitados na medida em que não dariam conta do modo como o 
“vínculo fantástico do saber com o sofrimento”, longe de se ter 
rompido, apenas se redistribuiu.  

 

Mas, que experiência fundamental pode instaurar essa evidente 
separação aquém de nossas certezas, lá onde nascem e se justificam? 
Quem pode assegurar-nos que um médico do século XVIII não via 
o que via, mas que bastaram algumas dezenas de anos para que as 
figuras fantásticas se dissipassem e que o espaço liberto permitisse 
chegar aos olhos o contorno nítido das coisas?3 

 

Uma perspectiva progressista necessita pressupor uma continuidade 
na disponibilidade da clínica que, como via de acesso à observação 
empírica, permitiria a objetividade do conhecimento médico. Necessita, 
ainda, pressupor uma descontinuidade em relação às velhas formas 
imaginárias, cujo abandono haveria permitido a constituição de uma 
linguagem objetiva e racional. Contra os dois pressupostos dessa 
perspectiva – continuidade da clínica e ruptura com formas fantásticas 
–, Foucault impõe primeiramente uma descontinuidade nos modos de 
ser da clínica e do olhar médico, bem como, em relação ao segundo, 

                                                        
3 Foucault, 1994 (b), p. VIII 
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pede contas da permanência das metáforas qualitativas com que o saber 
se refere ao sofrimento. 

 

As figuras da dor não são conjuradas em benefício de um 
conhecimento neutralizado; foram redistribuídas no espaço em que 
se cruzam os corpos e os olhares. O que mudou foi a configuração 
surda em que a linguagem se apoia, a relação de situação e de 
postura entre o que fala e aquilo de que se fala.4 

 

Como um aspecto ainda mais complexo desse problema, essas 
diferentes formas de saber não se sucedem exatamente no tempo. Sua 
coexistência será ainda marcada por conflitos e debates que, sejam eles 
em torno da concepção de doença, debatida entre os médicos, sejam 
acerca do papel das instituições, debatido mais amplamente num 
contexto político, apontam para um acontecimento em profundidade e, 
por isso mesmo, é necessário, segundo Foucault,  

 

interrogar outra coisa que não os conteúdos temáticos ou as 
modalidades lógicas e dirigir-se à região em que as ‘coisas’ e as 
‘palavras’ ainda não se separaram, onde, ao nível da linguagem, 
modo de ver e modo de dizer ainda se pertencem. Será preciso 
questionar a distribuição originária do visível e do invisível, na 
medida em que está ligada à separação entre o que se enuncia e o 
que é silenciado: surgirá então, em uma figura única, a articulação da 
linguagem médica com seu objeto.5 

 

A arqueologia da medicina, diferentemente de procedimentos 
historiográficos consolidados, retraça esses conflitos na sua 
verticalidade, relacionando-os com as regras que ela encontra na 
própria espessura do discurso, de modo a evidenciar a relativa 
autonomia e coerência interna das suas estratégias. Este expediente 

                                                        
4 Foucault, 1994 (b), p. IX. 
5 Foucault, 1994 (b), pp. IX-X. 
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funcionará como um exercício de problematização da autonomia do 
sujeito médico de conhecimento e da perspectiva positivista em que ele 
se insere. Estruturalmente, Foucault argumenta que cada uma dessas 
formas do saber estão instaladas num jogo de estratégias que não se 
reconhecem nem se comunicam; esta incompatibilidade constitui um 
forte argumento contra as imagens convencionais de um ajustamento. 
A intuição inicial de Foucault parece ser, portanto, a de que formas de 
saber, mesmo quando estranhas e surpreendentes para a nossa época, 
nem por isso deixam de estar ligadas a uma ordem sistemática que as 
suporta6.  

Para o saber classificatório da medicina das espécies, por exemplo, a 
doença tem uma disposição inteligível que lhe é própria, e cujo 
princípio é a própria ordem da natureza. Por isso o médico deve 
abstrair das circunstâncias exteriores para reconhecer “a ordem 
ontológica que organiza, pelo interior e antes de qualquer manifestação, 
o mundo da doença” (Foucault, 1994 (b), p. 6). Para esse pensamento, 
o hospital, a sociedade, a civilização, apenas alteram o curso natural da 
doença em seu estado selvagem; mas tal pensamento não é “frouxo” 
em relação à ordem que o torna possível; e quanto à observação 
empírica, não se afasta dela de modo negligente, mas a recusa por uma 
necessidade de princípio. Quando nos deparamos com a discussão 
acerca da reforma ou da abolição das fundações hospitalares e da 
Faculdade, será preciso levar em conta essas estratégias como sendo 
aquilo que vai distribuir a retórica dos argumentos em torno deste tema 
num nível mais superficial. Assim, um nosologista defenderá a 
assistência a domicílio porque entende que este é o lugar em que a 
doença, “entregue a si própria”, desenvolve e realiza sua essência livre 
das perturbações que ela adquire no ambiente intempestivo do hospital. 

Novamente extrapolando o domínio epistemológico de uma análise 
conceitual da medicina, ou de uma história unidisciplinar de sua 
consciência, Foucault considera uma discussão econômica em torno do 
problema da assistência e da pobreza, que nessa mesma época realiza 
uma crítica radical às fundações hospitalares. No fim do século XVIII, 

                                                        
6 Cf. Dreyfus & Rabinow, 1983, p. 13. 
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a assistência passa a ser considerada segundo o próprio princípio 
criador de riqueza, o trabalho, diante do qual a segregação hospitalar 
aparece como “uma solução anacrônica que não responde às 
necessidades reais da pobreza e que estigmatiza o homem doente em 
sua miséria” (Foucault, 1994 (b), p. 48). Em todo caso, sem partir de 
uma decisão médica, mas ligada a um contexto político e social bem 
mais amplo e complexo, a abolição do hospital é um fato que, ao lado 
do desprestígio da Universidade, constitui um conjunto de práticas que 
por sua vez formarão as condições concretas de possibilidade para um 
outro tipo de percepção da doença. 

 

A dupla abolição das velhas estruturas hospitalares e da 
universidade permitia, assim, a comunicação imediata do ensino 
com o campo concreto da experiência; e mais ainda: ela apagava o 
discurso dogmático como momento essencial da transmissão da 
verdade; a redução ao silêncio da palavra universitária, a supressão 
da cátedra, permitiu que se estabelecesse, sob a velha linguagem e à 
sombra de uma prática um pouco cega e desordenada pelas 
circunstâncias, um discurso cujas regras eram inteiramente novas: 
ele devia se ordenar em função de um olhar que não se contenta 
mais em constatar, mas que descobre. Neste recurso apressado à 
clínica, uma outra clínica nascia: aquela que, dentro em pouco, seria 
a do século XIX”.7 

 

No caso mencionado, o corpo social em que se observa o fenômeno 
das epidemias que assolam a população se constitui numa nova 
superfície de emergência para os objetos médicos. O próprio sujeito 
dessa percepção se modifica para ocupar uma posição distinta, uma vez 
que na superfície desse corpo social “começa-se a conceber uma 
presença generalizada dos médicos, cujos olhares cruzados formam 
uma rede e exercem em todos os lugares do espaço, em todos os 
momentos do tempo, uma vigilância constante, móvel, diferenciada” 
(Foucault, 1994 (b), p. 34). Com a abolição dessa figura mitológica da 

                                                        
7 Foucault, 1994 (b), p. 77. 
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caridade que foi o Hospital até o fim do século XVIII, as relações entre 
saber, sofrimento e assistência se reorganizam e se redistribuem. A 
assistência exige uma política em que a medicina será discutida como 
coisa pública e desinteressada, e órgãos competentes designados pelo 
Estado centralizam esta prática em torno de um “novo centro de 
distribuição do saber”. 

Nova superfície de emergência para os objetos; alteração da posição 
do sujeito de enunciação da verdade da doença; formação de um centro 
de distribuição do saber; novos códigos e regras de formação dos 
objetos – todos esses acontecimentos não deixarão intacta a percepção 
médica da doença, que manifesta ausência de unidade em seu campo e 
oscila nesse momento quanto às questões mais elementares (ensino, 
exercício profissional, diagnóstico, validade do diploma, hierarquia, 
papel das instituições). 

Mas a “outra coisa” que Foucault busca interrogar não será 
exatamente o contexto político no qual a medicina se insere; e sim, 
através desses acontecimentos, interrogar o espaço de ordem, os 
“códigos de saber” com os quais se estruturam os modos de percepção 
da doença. É essa organização, a partir de um nível mais fundamental, 
que lhe permitirá sustentar a seguinte afirmação: a medicina não é uma 
unidade que passou por momentos conturbados em que a irrupção de 
um conhecimento objetivo, como resultado da observação empírica, de 
início conflitou mas logo se fez reconhecer diante das velhas formas 
obtusas do saber. Na verdade, para Foucault, a prática da medicina, 
nesse momento, não possui outra orientação senão a própria diferença 
bruta e conflituosa entre um procedimento classificatório e um registro 
constante de informações. 

 

O conjunto do saber médico obedecia a dois tipos de regularidade: 
o das percepções individuais e concretas, esquadrinhado segundo o 
quadro nosológico das espécies mórbidas; e o do registro contínuo, 
global e quantitativo de uma medicina dos climas e dos lugares. 
Toda a reorganização pedagógica e técnica da medicina fracassava 
por causa de uma lacuna central: a ausência de um modelo novo, 
coerente e unitário para a formação dos objetos, das percepções e 
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dos conceitos médicos. A unidade política e científica da instituição 
médica implicava, para ser realizada, esta mutação em 
profundidade.8 

 

Nesta passagem Foucault reconduz a fragmentação do campo 
médico à coexistência de duas ordens distintas do saber. Isso significa 
que no nível onde se formam as condições concretas para uma 
percepção da doença, a medicina revela ausência de unidade. Estas 
ordens distintas dizem respeito ao terreno próprio da arqueologia, bem 
como às implicações que ela permite extrair. O que a arqueologia realiza 
são descrições espacializantes em que essas formas se sobrepõem sem 
se tocarem, se cruzam sem no entanto se comunicarem. Figuram em pé 
de igualdade no sítio arqueológico, e consistem numa primeira tentativa 
por parte do arqueólogo para escapar ao modelo historiográfico que 
organiza os fatos numa sucessão temporal9. 

No que tange às implicações diretas dessa arqueologia, veremos que 
as explicações positivistas se insinuam continuamente para produzir 
evidências em torno de um progresso, como um mito cuja função é 
integrar e organizar os acontecimentos, conferindo-lhes uma unidade 
de sentido. Em nossa pesquisa, as explicações da perspectiva positivista 
nos orientam quanto ao modo de construção de sua problematização 
feita por Foucault. Cada deslocamento destas narrativas pode ser 
compreendido como uma reação pela qual elas buscam se recompor 
diante das objeções que lhe são colocadas. A investigação de Foucault 
se pauta sempre pela contestação da autonomia do sujeito médico de 
conhecimento, implícita nessas narrativas que, por sua vez, consistem 
numa espécie de recurso metodológico para a produção de evidências 
que o legitimam. Seguiremos Foucault nessas sucessivas investidas de 
modo a apreendermos como ele constrói passo a passo essa 
problematização. 

 

                                                        
8 Foucault, 1994 (b), p. 57. 
9 Esse tipo de procedimento espacializante será mais desenvolvido na arqueologia de As Palavras e 
as Coisas. Todavia, ele já se coloca como uma estratégia fértil para a problematização da história e a 
consequente colocação do problema, conforme vimos até aqui.  
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3. O MITO DA “VELHICE DA CLÍNICA” 

Quanto a esse problema de falta da unidade no campo médico, os 
historiadores da medicina procedem pela distinção entre dois níveis: a 
incoerência é a característica do nível teórico, lugar dos conflitos no 
qual as teorias e sistemas estão em permanente mudança – enquanto “a 
clínica, pelo contrário, teria sido o elemento de sua acumulação 
positiva”; teria sido a invariante, a coerência secreta, o “lugar de 
experiência constante e estável” (Foucault, 1994 (b), p. 59) que liga os 
diferentes episódios da medicina numa historicidade contínua. 
Obscurecida no esoterismo do saber pelo abandono da observação e 
pela especulação teórico-filosófica que penetrou a medicina, esta 
mesma clínica haveria sido resgatada, no fim do século XVIII, para pôr 
um fim às especulações carentes de objetividade. Como lugar de 
contato com o objeto, ela desfaz os equívocos das teorias e caracteriza a 
medicina moderna em definitivo. 

Nessa “história oficial” há várias nuanças que podemos distinguir, 
uma vez que elas são problematizadas separadamente por Foucault. A 
clínica transformou a medicina que se perdia em especulações 
fastidiosas; ela mesma, ao ter acesso às descobertas no campo da 
Anatomia, ciência empírica por excelência, se transformou permitindo 
o episódio final da modernização da medicina. Assim, a medicina se 
torna ciência positiva na medida em que se volta para a clínica, isto é, 
na medida em que o médico encontra o homem doente, sujeito e 
objeto de conhecimento se aproximando numa experiência clínica 
preparada de longa data. 

Os elementos principais desta narrativa seriam, portanto, a unidade 
secreta e coesa que a medicina não manifesta no nível teórico, mas 
apenas na clínica que, em sua autonomia, produziu uma transformação 
no saber médico. Esta clínica haveria sido, desde sempre mas por muito 
tempo negligenciado, o lugar do empirismo na prática médica. Uma vez 
“resgatada”, a clínica teria levado a medicina à condição de ciência 
empírica e positiva. 

Muitos pressupostos estão implicados nessa mitologia. Segundo 
Foucault, há referências que permanecem pouco elaboradas nessa 
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interpretação. Uma delas é o que poderíamos chamar magia do contato, 
na qual a observação empírica funciona como um antídoto, desfazendo 
os equívocos especulativos e os erros do passado. A ironia de Foucault 
está justamente em que a história oficial da medicina conta que a 
abertura dos cadáveres propiciou imediatamente, por si mesma e sem 
maiores explicações, a modernização da medicina, como num passe de 
mágica. O núcleo da problematização dessa narrativa, tal como 
argumentado por Foucault, será a falta de autonomia da clínica para 
resolver o problema da unidade no campo da medicina. 

Eis, em resumo, os passos dessa desconstrução arqueológica que 
analisaremos em detalhes a seguir: a clínica será descrita por Foucault 
como prolongação de uma estrutura do saber médico, sendo 
consequentemente desprovida de autonomia para introduzir aí uma 
transformação (3.1). Em seguida, veremos que a formação do método 
clínico é atravessada e, por isso mesmo, fragmentada pela diferença 
fundamental entre aquelas duas formas do saber médico – jardim das 
espécies e estrutura estatística (3.2). Enfim, será descrito um 
acontecimento a partir do qual a clínica aparece como lugar privilegiado 
de observação e ensino, ao lado de um olhar que não mais se contenta 
em constatar, mas que busca realizar uma descoberta. No entanto, esta 
clínica como este olhar articulam-se numa analítica de signos avessa a 
um empirismo (3.3). Sem autonomia, fragmentada e desqualificada 
como origem e guardiã da empiria, a clínica não será capaz de resolver a 
falta de unidade no campo da medicina, a partir de si mesma e, como 
gostariam os seus historiadores, pela eficácia do simples contato com a 
observação empírica. 

Nesse proclamado “resgate da clínica”, o interesse pela observação 
não indica algo da natureza de uma redescoberta, de um retorno àquilo 
que lhe seria preexistente. O “interesse renovado” pela clínica, 
constatado no fim do século XVIII, não é causa, mas o efeito de uma 
alteração na percepção, ao cabo da qual a clínica aparece como um 
lugar imprescindível para observação e ensino. Enquanto essa narrativa 
evidencia a comunicação que produziria imediatamente uma 
transformação necessária – medicina que se moderniza ao atentar para 
os valores da observação; clínica que se torna moderna ao entrar em 
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contato com as descobertas da Anatomia –, Foucault desloca a análise 
para o nível das estratégias discursivas que organizam a percepção 
médica da doença. Ele apontará para uma espécie de recalcitrância, 
sugerindo a relativa autonomia de um nível estrutural que aparece entre 
a consciência médica da doença e os problemas que ela tenta resolver. 
Suas estratégias ora impedem a desejada unidade, fazendo oscilar a 
prática e a teoria médicas, ora exigem um novo tipo de clínica lá onde 
ela não se fazia necessária10. 

Vejamos agora os passos dessa desconstrução que nos apresentará 
tais estratégias em seu modo de funcionamento. 

 
3.1. A protoclínica 

A clínica do século XVIII é qualificada por Foucault como 
“protoclínica” (Foucault, 1994 (b), p. 65), uma estrutura que tem por 
função reunir e tornar sensível o corpo já organizado da Nosologia. 
Essa estrutura não está armada para permitir uma descoberta, mas para 
que melhor se observe a doença in locu, isto é, como lugar onde se vê 
confirmar a sua natureza sistemática11. Segundo Foucault essa clínica 
não poderia, portanto, desempenhar um papel autônomo, na medida 
em que estava sujeita a uma determinada estrutura do saber médico. 
Como uma espécie de “teatro nosológico” ela é uma estrutura marginal 
em que apenas se confirma o saber desenvolvido em outro lugar; ela 
tem um papel pedagógico de demonstração, papel secundário de 
ilustração.  

 

Vê-se portanto que a instituição clínica, tal como estava estabelecida 
ou projetada, era ainda por demais derivada das formas já 

                                                        
10 Foucault está sustentando uma autonomia do discurso de modo a contestar o sujeito dessa 
percepção. No entanto, essa contestação não será uma descrição de práticas não discursivas – 
materiais e infraestruturais – que governariam a superestrutura ideológica do conhecimento 
médico. Não se trata de uma análise histórico-materialista, mas da descrição de regras e 
dispositivos discursivos que se interpõem entre esses dois níveis e com uma autonomia relativa a 
cada um deles. 
11 “A clínica não é um instrumento para descobrir uma verdade ainda desconhecida; é uma 
determinada maneira de dispor a verdade já adquirida e de apresentá-la para que ela se desvele 
sistematicamente” (Foucault, 1994 (b), p. 66).  
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constituídas do saber para ter uma dinâmica própria e acarretar, 
apenas por sua própria força, uma transformação geral do 
conhecimento médico. Ela não pode por si mesma descobrir novos 
objetos, formar novos conceitos, nem dispor de outro modo o 
olhar médico. Ela conduz e organiza uma determinada forma do 
discurso médico; não inventa um novo conjunto de discursos e de 
práticas.12 

 

Dessa investida contra os poderes originários de uma clínica em que 
“a medicina teria ligado a verdade e o tempo” (Foucault, 1994 (b), p. 
60), precisamos reter a impossibilidade de colocá-la retrospectivamente 
como uma instituição que engendrasse, “apenas por sua própria força, 
uma transformação geral do conhecimento médico” (Foucault, 1994 
(b), p. 69). Sujeita a uma determinada estrutura do saber médico como 
sua prolongação, essa clínica não introduz, portanto, nenhuma 
transformação na história da medicina.  

Eis o paradoxo que aquelas narrativas encobrem: a abolição das 
estruturas hospitalares e a contestação da Faculdade de Medicina, 
paradoxalmente, promoverão uma transformação na disposição do 
saber, ao cabo da qual o hospital será compreendido como o lugar 
privilegiado da observação e da descoberta. Os historiadores chamam 
de “interesse renovado” esse privilégio que, no fim do século XVIII, se 
verifica na clínica como campo de observação e ensino. Não é possível 
que se trate, evidentemente, da mesma estrutura, nem da mesma 
percepção que agora recorre à clínica como lugar de observação e 
aprendizagem. Em relação à perspectiva dessas narrativas, a arqueologia 
tem a vantagem de mostrar, para além de uma redescoberta ou da 
agregação de conhecimentos, como nesse momento uma experiência 
radicalmente nova estava em vias de se formar13. 

 

                                                        
12 Foucault, 1994 (b), p. 69. 
13 “Pelo encontro e entrecruzamento de pressões e exigências vindas de classes sociais, de 
estruturas institucionais, de problemas técnicos ou científicos muito diferentes uns dos outros, 
uma experiência está em vias de se formar. Aparentemente, ela nada mais faz do que colocar em 
dia, como única via de salvação possível, a tradição clínica que o século XVIII havia elaborado. De 
fato, já é de outra coisa que se trata” (Foucault, 1994 (b), p. 76). 
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3.2. A formação do método clínico no fim do século XVIII 

A clínica que então se forma não preexistia à formação dessa 
percepção que requer descobrir pela observação, e não mais 
desdobrando uma análise de ideias. Entre a crítica das fundações 
hospitalares no século XVIII, e o interesse renovado pela clínica no fim 
do mesmo século, não houve descoberta ou acúmulo de conhecimentos 
na mesma estrutura do saber, que por isso mesmo progrediria. Essas 
transformações não se dão por conta de um olhar que, permanecendo 
estruturalmente intacto, reconhece os objetos que ele até então haveria 
ignorado. Esse olhar é, ele mesmo, ao lado dos objetos e do modo 
como ele os vê, articulado numa estrutura que torna possíveis, de uma 
só vez e numa linguagem própria, olhar, objetos e conceitos. O que 
Foucault investiga, portanto, sem conferir anterioridade a essas formas produzidas, é 
o modo como determinados acontecimentos interferem nas modalidades e regras de 
formação da percepção médica, seus objetos e conceitos, visando compreender o seu 
funcionamento mas, sobretudo, o que está envolvido em suas transformações. 

Há um número de condições que precisam ser cumpridas, como 
condições históricas de possibilidade, para que a clínica moderna possa 
aparecer. Tais condições são irredutíveis a alguma descoberta ou 
decisão consciente dos médicos, como no caso em que se imagina uma 
rejeição da teoria em benefício da observação empírica. Daí a 
importância do estudo da linguagem nessa arqueologia, pois é na 
articulação entre linguagem e percepção que serão encontradas essas 
condições para a nova clínica14. É na transformação da sintaxe desse 
olhar, isto é, no modo como se estrutura a percepção médica, que se 
compreende o “interesse renovado” pela clínica; é por esta via que se 
compreendem, em suma, as mudanças que afetaram e modificaram o 
domínio da medicina e o tipo de conhecimento que ela produz. 

                                                        
14 Segundo Roberto Machado, em Foucault, a ciência e o saber, “o estudo da linguagem médica é 
necessário à análise arqueológica na medida em que é o complemento indispensável da percepção, 
do olhar. Com isso Foucault se insurge contra a dicotomia instaurada pelos historiadores ao 
explicarem a medicina moderna pela rejeição da teoria e opção pela experiência [...] O que interessa 
a Foucault é analisar a linguagem em sua relação intrínseca com a experiência médica e seu objeto. 
Neste sentido, por exemplo, a clínica é um novo recorte das coisas e o princípio de sua articulação 
em uma nova linguagem” (Machado, 2006, p. 106). 
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O primeiro momento dessa transformação ainda não constituirá a 
clínica que, a partir do século XIX, identifica o corpo da doença com o 
organismo do doente em toda sua profundidade anatômica. A 
originalidade deste método clínico que então se estabelece está no 
modo como confere à percepção um lugar privilegiado. No entanto, é 
decisivo compreender que, se o olhar não se contenta mais em 
constatar mas busca descobrir, essa primeira tentativa de fundar o saber 
na percepção não foi “um retorno, além de toda teoria, à modéstia 
eficaz do percebido” (Foucault, 1994 (b), p. X). Diferentemente de um 
empirismo, a clínica do fim do século XVIII consistiu numa analítica 
dos signos e dos sintomas que falam a linguagem da doença – 
linguagem que ela decompõe e analisa; doença cujo ser é enunciável de 
forma transparente por uma linguagem que se quer rigorosa. 

 

A formação do método clínico está ligado à emergência do olhar do 
médico no campo dos signos e dos sintomas. O reconhecimento de 
seus direitos constituintes acarreta o desaparecimento de sua 
distinção absoluta e o postulado que doravante o significante (signo 
e sintoma) será inteiramente transparente ao significado que 
aparece, sem ocultação ou resíduo, em sua própria realidade, e que 
o ser do significado – o coração da doença – se esgotará 
inteiramente na sintaxe inteligível do significante (Foucault, 1994 
(b), pp. 102-3). 

 

Essa clínica aboliu a distância absoluta entre doença, signo e 
sintoma, que fazia da doença, na medicina classificatória, uma realidade 
inacessível reconhecida apenas pelas suas manifestações. Como uma 
analítica, além do modelo gramatical que buscou em Condillac, o 
método clínico importou ainda elementos de inteligibilidade 
matemática, com os quais pôde transformar a incerteza da relação 
signo-sintoma num cálculo de probabilidades. O campo médico viu 
aparecer novos objetos nesse movimento que vai do invisível – 
incerteza, doença oculta – para o visível, em que a doença é a totalidade 
dos sintomas que a dizem. Ao relacionar o olhar médico com o espaço 
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dos signos e dos sintomas, o conhecimento produzido por ela não é 
empírico mas analítico.  

Se por outro lado, a clínica “renovava inteiramente os valores 
perceptivos de seu domínio” (Foucault, 1994 (b), p. 110), essa renovação 
que transformou a visibilidade do campo médico não implicava uma 
percepção unitária e coerente. A medicina, no final do século XVIII, 
permanece dividida entre um jardim das espécies – quadro nosográfico de 
essências e espécies, estrutura natural que trata signos e sintomas na 
medida em que podem revelar a identidade da doença – e uma estrutura 
estatística – que prevê um domínio de fatos e acontecimentos, sua 
repetição e frequência, o cálculo de sua probabilidade. 

 

É que, com efeito, a medicina do final do século XVIII nunca 
soube se ela se dirigia a uma série de fatos cujas leis de 
aparecimento e de convergência deviam ser determinadas 
unicamente pelo estudo das repetições, ou se se dirigia a um 
conjunto de signos, de sintomas e de manifestações cuja coerência 
deveria ser procurada em uma estrutura natural.15 

 
3.3. O interesse renovado pela clínica 

Há um interesse renovado pela clínica como lugar privilegiado para 
a observação. Mas para que alguém como Pinel possa dizer da clínica: 
“que fonte de instrução, duas enfermarias de 100 a 150 doentes cada 
uma!”, é necessário uma transformação da percepção médica que 
“elege” não mais aquele meio natural onde as doenças poderiam ser 
identificadas na sua essência, mas um domínio neutro e homogêneo 
que permite isolar variáveis, realizar comparações. Uma enfermaria 
então oferece, para uma estrutura de saber que a exige, a melhor 
oportunidade para testar, combinar doenças, observar sua gênese, 
“isolá-las pela análise e testá-las separadamente” (Foucault, 1994 (b), p. 
124).  

                                                        
15 Foucault, 1994 (b), p. 117. 
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Se esta clínica é investida de novos poderes em relação à 
“protoclínica”, conferindo um lugar privilegiado à percepção, ela não 
tem por objeto o volume anatômico do corpo doente. Diferentemente, 
ela percebe signos e sintomas a serem  analisados numa linguagem que 
lhe permita enunciar a verdade da doença, cujo lugar de espacialização 
não é o corpo humano. 

A empiria que os médicos acreditam ter buscado na clínica a partir 
do século XIX, não pode ter sido resgatada, uma vez que se trata de 
uma estrutura completamente nova. Não há ligação ou comunicação; 
não há continuidade ou unidade entre esses tipos de clínica. O lugar de 
encontro do médico com o paciente precisa ser construído. Parece que 
uma dessas condições, necessária mas não suficiente, é a construção ou 
formação do método clínico que preza pela observação, e que não 
estava disponível antes do fim do século XVIII. No entanto, na sua 
cronologia própria, a construção desse método não se orienta, como 
vimos, pela finalidade de conhecer a profundidade anatômica do 
organismo, mas por uma analítica dos sintomas que decompõe as 
manifestações da doença numa linguagem rigorosa que possa enunciar 
sua verdade. Assim, a medicina não poderia desejar ou optar pela observação 
como modo de afastar-se das especulações teóricas, não fosse uma alteração 
fundamental nos códigos da sua percepção que a fizesse exigi-la. 

Nesse ponto, as narrativas pensarão numa solução: o contato da 
clínica com as recentes descobertas da Anatomia dará ensejo às 
transformações que faltavam ao método clínico. É que para “nossos 
olhos já gastos”, diz Foucault na primeira frase deste livro, “o corpo 
humano constitui, por direito de natureza, o espaço de origem e de 
repartição da doença” (Foucault, 1994 (b), p. 1). Entretanto, todos esses 
modos de percepção da doença que mencionamos até aqui – saber 
classificatório ou registro da série infinita e variável dos 
acontecimentos; método clínico que se formou a partir dessas duas 
formas distintas e que se caracteriza como uma analítica de signos e 
sintomas – todos esses olhares não têm por suporte “a percepção do 
doente em sua singularidade” (Foucault, 1994 (b), p. 32). O olhar do 
médico não verá o corpo de um homem doente sem uma 
transformação radical das formas de visibilidade. Será preciso um olhar 
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que observa, empiricamente e em toda sua profundidade anatômica, um 
corpo humano que se compreende como o lugar próprio da 
espacialização da doença. Para que um médico olhe e veja um corpo de 
carne será preciso uma “mútua reorganização” entre o método clínico, 
que se constituiu como uma leitura temporal dos signos da doença e, 
por outro lado, o atlas anatômico como investigação de corpos mudos 
e atemporais, focos, sedes e volumes que durante muito tempo, foram  
indiferentes àquele método clínico formado no fim do século XVIII. 

Vejamos como a arqueologia descreverá, de maneira inédita, a 
formação de uma comunicação entre anatomia e clínica como o lugar 
em que o olhar do médico e o corpo humano doente se encontrarão 
pela primeira vez na história da medicina ocidental. 

 
4. A COERÊNCIA ANÁTOMO-CLÍNICA: RENDEZ-VOUS 

MODERNO 

Quando Bichat retoma as lições de Anatomia de Morgagni, ele não 
rompe com sua experiência, mas permanece fiel ao método dos clínicos 
e ao cuidado de dar fundamentação a uma classificação nosológica16. 
No seu Traité des Membranes o elemento anatômico não define uma 
relação de vizinhança, nem a comunicação fisiológica ou patológica. 
Aquilo que Morgagni percebia sob a superfície do corpo como volumes 
dos órgãos, Bichat, pensando a partir da noção de “tecido”, reduz a 
grandes camadas tissulares homogêneas e superficiais. 

 

Trata-se de um modo de percepção idêntico ao que a clínica foi 
buscar na filosofia de Condillac: a descoberta de um elementar que 
é, ao mesmo tempo, um universal, e uma leitura metódica que, 
percorrendo as formas da decomposição, descreve as leis da 
composição [...] o olho de Bichat é um olho de clínico, porque 
concede um privilégio epistemológico ao olhar de superfície.17 

 

                                                        
16 “O retorno às questões do De Sedibus se dá, paradoxalmente, a partir de um problema de 
agrupamento dos sintomas e de ordenação das doenças” (Foucault, 1994 (b), p. 144). 
17 Foucault, 1994 (b), pp. 146-7. 
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Mas esse olhar de superfície não é mais aquele para o qual, no início 
da formação do método clínico, “a observação é a lógica ao nível dos 
conteúdos perceptivos” (Foucault, 1994 (b), p. 123). A região tissular 
não é o quadro taxionômico, mas um segmento de espaço perceptível 
cujas camadas “formam o correlato perceptivo deste olhar [...] a 
superfície, estrutura do observador, tornou-se figura do observado, por 
um deslocamento realista em que o positivismo médico vai encontrar 
sua origem” (Foucault, 1994 (b), p. 147). 

Se com Bichat a Anatomia ganhou esse aspecto de fundamento 
objetivo para uma descrição clínica das doenças, o princípio diretor 
dessa análise “tem, no fundo, a mesma estrutura lógica que o 
pensamento nosológico” (Foucault, 1994 (b), p. 148). Ao entrar em 
contato e se apropriar daquilo que as lições de Morgagni ofereciam 
como um modo de distinguir espaços e camadas no corpo, Bichat 
apenas confere um campo de aplicação objetivo a métodos de análise 
que permanecem até então inalterados. Ao invés de “dissipar o velho 
projeto nosológico”, sua descoberta da anatomia “patológica” não 
significava uma aproximação de Morgagni; Bichat e seus discípulos  

 

não reencontravam Morgagni além de Pinel ou Cabanis; 
reencontravam a análise no próprio corpo; desvelavam na 
profundidade das coisas a ordem das superfícies; definiam para as 
doenças um sistema de classes analíticas em que o elemento da 
decomposição patológica era o princípio de generalização das 
espécies mórbidas. Passava-se de uma percepção analítica a uma 
percepção das análises reais.18 

 

Entre os clínicos, a ideia de um fundamento anatômico da patologia 
é inconcebível – lesões no corpo morto não permitem distinguir a 
ordem essencial da doença de uma série dos efeitos, ou o primitivo do 
derivado; em suma, os signos anatômicos indicam mal a intensidade do 
processo mórbido (Cf. Foucault, 1994 (b), p. 152). “Uma clínica dos 

                                                        
18 Foucault, 1994 (b), pp. 149-50. 
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sintomas procura o corpo vivo da doença; a anatomia só lhe oferece o 
cadáver” (Foucault, 1994 (b), p. 153). Na clínica, a localização orgânica 
permanece secundária em relação à análise nosológica, intervindo 
apenas como um método residual “onde a regra do isomorfismo 
tissular não pode atuar” (Foucault, 1994 (b), p. 151). Já a percepção 
anatômica busca sob a superfície corporal os volumes de órgãos cujas 
figuras variadas especificam a doença. Tecnicamente, como será 
possível que essa percepção se ajuste a uma leitura clínica dos sintomas? 
Como será possível que o espaço anatômico do cadáver se articule com 
o tempo da doença viva?  

A essa série de questões concernentes à “articulação de um conjunto 
temporal de sintomas com a coexistência espacial de tecidos”, se coloca 
o problema da morte e da definição rigorosa de sua relação com a vida 
e a doença. A morte interrompe o curso da doença viva e introduz, em 
um tempo que lhe é próprio, uma série complexa de fenômenos que 
não são atribuíveis a uma espécie patológica. Essa segunda série de 
objeções diz respeito aos fenômenos produzidos no intervalo entre a 
morte e a dissecação do cadáver, em que se depositam nos órgãos 
alterações que tornam difícil a sua dissociação daquelas que pertencem 
ao fenômeno da doença viva (coagulações, mudança de coloração, 
ressecamento de membranas, mistura de secreções, etc.). 

Para que se resolvam esses problemas não bastará que se olhe para o 
cadáver do mesmo modo como se olha para os vivos. Para que se 
forme uma experiência da comunicação entre anatomia e olhar clínico, 
isto é, para que se forme a coerência anátomo-clínica, será preciso que as 
formas reconhecíveis da história patológica se articulem com os 
elementos visíveis que aparecem quando a vida acaba, ou seja, no 
cadáver. 

O olhar clínico deverá extrapolar o percurso em que ele se move 
entre as superfícies sintomáticas e tissulares, na direção de uma terceira 
dimensão que será definida como um “volume”. Mas a articulação do 
olhar clínico de superfície com um volume interior não é um processo 
de incorporação e incremento no saber: para que ele passe a 
compreender uma profundidade e a percorrer a espessura do corpo será 
preciso romper com aquela estrutura nosológica. 
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É preciso, portanto, que o olhar médico percorra um caminho que 
até então não lhe tinha sido aberto: via vertical, que vai da superfície 
sintomática à superfície tissular, via em profundidade que, do 
manifesto, penetra em direção ao oculto, via que é preciso percorrer 
em ambos os sentidos e continuamente, para definir a rede das 
necessidades essenciais entre os dois termos. O olhar médico que, 
como vimos, atingia regiões de duas dimensões dos tecidos e dos 
sintomas, deverá, para ajustá-los, se deslocar ao longo de uma 
terceira dimensão. Assim será definido o volume anátomo-clínico.19 

 

O método clínico conhecerá um novo modo de ler o tempo, em que 
se compreende que a cronologia sintomática não se vincula a uma 
ordem lógica da doença, mas que “a série cronológica dos sintomas se 
regula, sob forma de fenômenos secundários, pela ramificação do espaço 
lesional e pela necessidade que lhe é própria” (Foucault, 1994 (b), p. 
158). O esquadrinhamento orgânico que permite demarcar pontos fixos 
não interrompe a história patológica em proveito de uma pura 
geografia, mas introduz aquela leitura do tempo “no volume 
especificado do corpo, fazendo coincidir, pela primeira vez no 
pensamento médico, o tempo mórbido e o percurso demarcável das 
massas orgânicas” (Foucault, 1994 (b), p. 159). A noção de “sede” 
proveniente da anatomia substituirá a de “classe”, da nosografia clínica, 
e aquela análise que reduzia tudo à superfície tissular homogênea se 
transforma numa regra de localização. 

Para que a análise clínica fizesse um apelo à anatomia de Morgagni, 
ou para que fosse sequer influenciada pelas suas descobertas, seria 
preciso ainda, além dessa reorganização em profundidade do olhar 
clínico, que a própria anatomia sofresse uma transformação. 
“Morgagni, entretanto, diz Foucault, não foi reencontrado sem uma 
modificação importante” (Foucault, 1994 (b), p. 160). Para Morgagni a 
noção de sede era investida de uma noção de causa, enquanto que na 
experiência anátomo-clínica a noção de sede surge completamente 
liberta de uma problemática causal para ser pensada como foco 

                                                        
19 Foucault, 1994 (b), p. 155. 
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primitivo, cuja determinação no espaço do corpo se torna o elo 
fundamental da relação entre a doença e o organismo concreto20. 

“Mútua reorganização”, portanto, dirá Foucault, para que o olhar 
médico possa buscar verticalmente correlações sintoma-lesão, e que se 
verifica como reorganização na estrutura do saber e não no nível 
temático apenas. 

 
A prova de que se trata de um acontecimento que atinge a 
disposição do saber é que os conhecimentos na medicina anátomo-
clínica não se formam do mesmo modo e segundo as mesmas 
regras que na pura e simples clínica. Não se trata de um mesmo 
jogo, um pouco mais aperfeiçoado, mas de outro.21 

 

Para que fosse estabelecida a experiência de uma comunicação entre 
esses dois domínios, não bastaria uma decisão ou um acesso do clínico 
à anatomia. A clínica precisou encontrar “um novo modo de ler o 
tempo”, enquanto a anatomia precisou de “novas linhas geográficas" e, 
se por um longo período a anatomia foi indiferente à clínica, é porque a 
possibilidade dessa comunicação se dá a partir de uma disposição mais 
fundamental que a sustenta ou a impede. É preciso considerar 
estruturas que modalizam o sujeito dessa decisão e dessa percepção, 
aquilo que é visado por ele, seus modos de acesso, etc.22. 

 
4.1. A integração técnica e conceitual da morte 

                                                        
20 “Com Bichat e seus sucessores, a noção de sede se libertou da problemática causal (nisto eles 
são herdeiros dos clínicos) e se voltou mais para o futuro da doença do que para o seu passado; a 
sede é o ponto a partir de que a organização patológica se irradia. Não causa última, mas foco 
primitivo. É neste sentido que a fixação em um cadáver de um segmento de espaço imóvel pode 
resolver os problemas colocados pelos desenvolvimentos temporais de uma doença” (Foucault, 
1994 (b), p. 160). 
21 Foucault, 1994 (b), p. 157. 
22 Esse é um tema muito próprio à arqueologia de Foucault, e que será desenvolvido como forma 
de problematização de noções-chave da história das ideias (Cf. por exemplo A arqueologia do saber 
[1969]). Fenômenos como “influência”, “comunicação” ou “apropriação”, mas também 
“polêmicas”, “oposições” e “contradições” serão remontados ao saber como o conjunto das 
condições que tornam esses fenômenos possíveis em seu jogo. 
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Quanto à segunda série de questões, concernindo à morte e à 
definição rigorosa de sua relação com a vida e a doença, sua 
investigação serve de conotação filosófica para essa que consistiu, 
segundo Foucault, na mais importante operação realizada pela medicina 
ocidental, no momento do grande corte da sua história. Daí sua 
arqueologia ser alçada a diagnóstico, tal como veremos na última parte 
deste capítulo, promovendo uma compreensão crítica do presente. 

A dissecação de cadáveres traz como objeto fenômenos e processos 
que não se inserem na ordem classificatória da nosologia. Liberta das 
exigências da análise de signos e de uma leitura temporal de sintomas, 
esses processos podem perfeitamente ser descritos anatomicamente 
segundo as linhas geográficas do organismo. Daí que não bastava ter 
dado à medicina aquilo que lhe faltava – o acesso à dissecação de 
cadáveres – pois não se trata de olhar os mortos do mesmo modo 
como sempre se olhou para os vivos, mantendo-se intacta a estrutura 
do olhar. 

No olhar clínico que vai se dirigir ao cadáver, a morte é 
compreendida como um processo com características e com uma 
progressão que lhe são próprias. Determinados fenômenos não serão 
atribuídos à estrutura patológica; mas, sob o processo mórbido das 
doenças, há um processo de “mortificação” que esses signos denotam 
como um processo em andamento, ocorrendo ao lado de processos 
vitais. Na experiência que está se formando, a morte não é um limite 
absoluto que indica o término da vida e da doença. Ela é dividida, no 
espaço e no tempo, em vários processos, mortes minúsculas e parciais 
que se iniciam bem antes do fim da vida de um organismo e que 
continuarão muito tempo depois do seu sepultamento. 

Como processos de morte “a varejo”, que não se identificam com 
os processos da vida nem com a doença, a morte torna-se instrumental 
para o esclarecimento de interdependências orgânicas e outros 
fenômenos (Cf. Foucault, 1994 (b), pp. 163-4) que, se não dizem 
imediatamente a verdade exata da doença, permitem, por meio de uma 
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correlação daquela geografia com seus sintomas, que os fenômenos 
patológicos tomem o aspecto de processos vivos e objetivos23. 

Nesta que se estabelece como uma nova disposição do saber, o 
olhar clínico que persegue correlações sintoma-lesão funciona segundo 
regras fundamentalmente distintas – “a vida, a doença e a morte 
constituem agora uma trindade técnica e conceitual” a partir da qual se 
busca analisar as relações e dependências orgânicas juntamente com as 
sequências patológicas. Os conhecimentos agora se formam tendo por 
objeto aquilo que é a própria destruição da vida. Daí que, segundo 
Foucault, para que a morte possa realizar ou dizer algo sobre a verdade 
da vida, será preciso que essa transformação seja muito mais radical, 
sugerindo que a importância da obra de Bichat não foi a de ter libertado 
a medicina do medo da morte, como remoção de um obstáculo, mas a 
de ter realizado a integração da morte num conjunto técnico e conceitual em que ela 
adquiriu suas características específicas e seu valor fundamental de experiência (Cf. 
Foucault, 1994 (b), p. 167). A morte permanecia às costas do médico, 
como o “negativo” de sua arte e na medida em que seu olhar se 
orientava pela sua eliminação. Ao deixar de traçar o limite absoluto da 
vida, desligando-se da imagem de contranatureza, a morte começa a lhe 
aparecer na sua imanência: “ela não se insinua apenas sob a forma do 
possível acidente; forma, com a vida, seus movimentos e seu tempo, a 
trama única que ao mesmo tempo a constitui e a destrói” (Foucault, 
1994 (b), p. 180). 

Imaginar um contato com a observação empírica, ou um acesso aos 
cadáveres como fator determinante dessas transformações seria 
negligenciar as transformações fundamentais que precisam ocorrer, em 
proveito de uma desejada continuidade de comunicação. Essa 
perspectiva falseia o problema ao recolher os acontecimentos no 
registro da causalidade; busca negar a presença das imagens fantásticas 
na nova medicina, imaginando que elas foram deixadas para trás 
quando apenas se redistribuíram; negligencia que o aparecimento da 
nova percepção não resulta da anterior, como seu aprimoramento, mas 
sim que, ligada a condições que extrapolam a prática médica, ocorreu 

                                                        
23 “Espacializados no organismo, segundo linhas e regiões próprias, os fenômenos patológicos 
tomam o aspecto de processos vivos” (Foucault, 1994 (b), p. 174). 
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na realidade uma reconfiguração em todo o “sistema de orientação 
deste olhar”: 

 

Mas, o que se modificava continuamente era a própria rede segundo 
a qual esta experiência se dava, se articulava em elementos 
analisáveis e encontrava uma formulação discursiva. Não apenas 
mudaram o nome das doenças e o agrupamento dos sintomas; 
variaram também os códigos perceptivos fundamentais que se 
aplicavam ao corpo dos doentes, o campo dos objetos a que se 
dirigia a observação, as superfícies e profundidades que o olhar do 
médico percorria, todo o sistema de orientação deste olhar.24 

 

Se muito cedo o novo espírito médico foi vinculado às descobertas 
no campo da anatomia patológica, é porque ela permite unificar os 
diversos episódios na história da medicina. Reconstituição 
historicamente falsa, no entanto, a que se impuseram as dimensões do 
mito, e na qual foram invocadas essas invasões de cemitérios e 
dissecações noturnas, em que médicos heróis desbravaram preconceitos 
religiosos em nome da ciência. Essa ilusão tem portanto uma função, 
segundo Foucault, como justificação retrospectiva: “se as velhas 
crenças tiveram durante tanto tempo tal poder de proibição, foi porque 
os médicos deviam sentir, no fundo de seu apetite científico, a 
necessidade recalcada de abrir cadáveres” (Foucault, 1994 (b), p. 143). 
Nessas narrativas as proibições funcionam como signos que indicam a 
existência de um desejo em busca de satisfação; elas contam proibições 
lá onde querem fornecer as evidências de um espírito médico em busca 
da verdade. 

O intervalo de 40 anos que separa o texto de Morgagni de sua 
utilização por Bichat, por exemplo, não se deve a uma resistência de 
preconceitos ante o saber orientado pela sua superação. Esse intervalo é 
o tempo da construção, no nível das estratégias que a codificam, de 
uma percepção. Uma vez estabelecida essa percepção em sua coerência, 

                                                        
24 Foucault, 1994 (b), p. 59. 
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ela pode se prolongar e inventar retrospectivamente toda uma era de 
repressão e segredo, para legitimar-se como tendo sido preparada desde 
longa data. Eis a formulação de Foucault, em 1963, em torno de uma 
“disposição mais geral do saber” como o campo para o qual convergem 
todos esses expedientes de problematização: 

 

Uma análise histórica um pouco precisa revela, além desses 
julgamentos, um princípio de transformação inteiramente diferente: 
ele diz, solidariamente, respeito ao tipo de objetos a conhecer, ao 
esquadrinhamento que o faz aparecer, o isola e recorta os elementos 
pertinentes para um saber possível, à posição que o sujeito deve 
ocupar para demarcá-lo, às medições instrumentais que lhe 
permitem dele se apoderar, às modalidades de registro e memória 
que deve pôr em ação e às formas de conceituação que deve 
praticar e que o qualificam como sujeito de um conhecimento 
legítimo. O que se modifica fazendo surgir a medicina anátomo-
clínica, não é, portanto, a simples superfície de contato entre o 
sujeito cognoscente e o objeto conhecido; é a disposição mais geral 
do saber, que determina as posições recíprocas e o jogo mútuo 
daquele que deve conhecer e daquilo que é cognoscível. O acesso 
do olhar médico ao interior do corpo doente não é a continuação 
de um movimento de aproximação que teria se desenvolvido, mais 
ou menos regularmente, a partir do dia em que o olhar, que 
começava a ser científico, do primeiro médico se dirigiu, de longe, 
ao corpo do primeiro paciente; é o resultado de uma reformulação 
ao nível próprio do saber e não ao nível dos conhecimentos 
acumulados, afinados, aprofundados, ajustados.25 

 
5. CONCLUSÃO 

A arqueologia desconstruiu alguns pressupostos segundo os quais a 
clínica, como lugar da observação empírica, modernizava a medicina na 
medida em que esta se voltava para aquela tornando-se uma ciência 
empírica. A investigação arqueológica prosseguiu com a desconstrução 
da ilusão segundo a qual a clínica, ela mesma, se modernizaria 
definitivamente quando realizou um apelo à anatomia patológica, 

                                                        
25 Foucault, 1994 (b), pp. 156-7. 
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conquistando assim o tão desejado acesso às descobertas da dissecação 
de cadáveres. Acompanhar os passos dessa problematização permitiu 
compreender como determinadas estratégias discursivas codificam a 
percepção médica da doença, bem como nos colocou em posição de 
discutir a conotação filosófica de um acontecimento fundamental para a 
elaboração do diagnóstico arqueológico. 

Quando a arqueologia se pergunta por aquilo que está de fato 
envolvido na modernização da medicina, ela visa de modo geral à 
operação pela qual se constituiu, e pela primeira vez na história do 
ocidente, o ser do homem como objeto para um saber que dele retira 
sua positividade. A arqueologia da psiquiatria também tematizava, na 
passagem para o século XIX, aspectos de uma profunda transformação 
que as narrativas positivistas não davam conta, na medida em que isto 
dizia respeito às suas próprias condições de possibilidade. O que então 
se descobria em História da loucura era a segregação clássica da desrazão, 
que instaurou uma partilha sobre a qual se abrigava, para justificá-la, um 
saber “psi” especializado para neutralizar a diferença da razão. Desse 
modo a arqueologia oferecia, em 1961, uma compreensão crítica do 
presente ao revelar suas condições históricas de possibilidade, 
apontando os limites da identidade em que nossa cultura moderna se 
reconhece. 

Do mesmo modo, a arqueologia da medicina visa precisamente à 
operação que se realiza na passagem para o século XIX, como um 
privilégio epistemológico concedido ao patológico, explorando sua 
conotação filosófica. A transformação do leito do doente num campo 
de investigação revela agora esta integração técnica e conceitual da 
morte, que transformou o próprio campo de visibilidade médica 
inserindo a doença no espaço discursivo do cadáver. A articulação, 
numa nova linguagem, da morte com o espaço orgânico – no interior 
dessa coerência anátomo-clínica –, conferiu um conteúdo positivo à 
doença que pôde desprender-se da metafísica e tornar-se legível e 
aberta à dissecação empírica.  
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Foi quando a morte integrou-se epistemologicamente à experiência 
médica que a doença pôde se desprender da contranatureza e tomar 
corpo no corpo vivo dos indivíduos.26 

 

Nesse momento a morte não é mais exterior à vida, como seu 
acidente possível, chocando-se com ela para desordená-la e interrompê-
la. A integração da morte significa que ela passa a constituir uma “trama 
única” com a vida, a partir de que se analisam as dependências 
orgânicas e os processos patológicos – ou melhor, a partir de que os 
processos patológicos tomam “a figura de uma grande vegetação 
orgânica” que lhe define as regras do seu curso e descreve seus 
caminhos, fixa a rede de seu espaço e de seu desenvolvimento fazendo 
aparecer de modo transparente “as nervuras da doença” (Cf. Foucault, 
1994 (b), pp. 173-4). Vista a partir da morte, a doença ganha uma terra 
firme; ao mesmo tempo em que a morte não se desprende da metafísica 
sem se tornar “possibilidade interna à vida, porém mais forte do que 
ela, que a faz gastar-se, desviar e, enfim, desaparecer” (Foucault, 1994 
(b), p. 177). Assim, o diagnóstico foucaultiano do presente pôde estabelecer, na 
arqueologia da medicina, que o conteúdo positivo que recebeu a doença, na 
modernidade, teve por condição a finitude da própria vida – e não uma aproximação 
entre sujeito do conhecimento e objeto de estudo, que deixaria para trás uma era de 
fantasmas. A positividade do saber médico não veio com uma libertação do medo da 
morte, mas se fundamenta ele mesmo, portanto, na morte. “Não é porque caiu 
doente que o homem morre; é fundamentalmente porque pode morrer 
que o homem adoece” (Foucault, 1994 (b), p. 177). 

Se Foucault pode afirmar que foi “decisivo para a nossa cultura que 
o primeiro discurso científico enunciado por ela sobre o indivíduo 
tenha tido que passar por esse momento da morte” (Foucault, 1994 (b), 
p. 227), é porque a arqueologia trouxe à tona esse acontecimento em 
que a integração e conjuração do Negativo torna-se a condição de 
possibilidade de saberes positivos sobre o indivíduo na modernidade. A 
arqueologia dos discursos “psi” revelava uma experiência de segregação 
do negativo como sua condição histórica de possibilidade; ela descrevia 

                                                        
26 Foucault, 1994 (b), p. 227. 
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uma operação em que se conferiu um privilégio epistemológico ao 
patológico, para mostrar como esses discursos retiram sua positividade 
de uma diferença que eles só conhecem na medida em que a 
neutralizam. A arqueologia da medicina também tematizará a 
possibilidade de um discurso positivo sobre o indivíduo, na doença e na 
saúde, a partir de uma relação com o negativo e com a morte. 
Entretanto, se esta arqueologia também constata que, em nossa cultura, 
é da morte que os discursos e saberes modernos sobre o homem 
retiram sua positividade, há uma diferença importante: o que é 
descortinado agora é todo um esforço de integração da morte, levado a 
termo no pensamento médico e na sua prática.  

Certamente, esta investigação traz consigo uma crítica à 
normatividade da medicina em nossa época. Na medida em que a vida 
passa a ser estudada objetivamente como uma série de processos 
orgânicos que constituem o corpo, no qual residem a partir de então os 
seus fundamentos e limites, esse conhecimento implica uma 
normatividade em torno do que se chama vida saudável, normal e 
ajustada. Nisso reside uma importante função da perspectiva positivista, 
uma vez que era preciso que o corpo do doente em seu leito fosse 
compreendido como a finalidade de uma medicina positiva e liberal – 
sem história e sem os embaraços de todas as condições que a fazem 
possível hoje e, portanto, desde sempre e em nome dos direitos 
ancestrais de uma “clínica compreendida como contrato singular e 
pacto tácito de homem para homem” (Foucault, 1994 (b), p. XIII). 

No entanto, O nascimento da clínica não se confunde a uma crítica da 
medicina. Como objeto desta arqueologia, a medicina tem um lugar 
diferente daquele que História da loucura podia conferir aos saberes 
“psi”, enquanto legitimadores de uma segregação moral. Não somente 
o modo de problematização se modificou em O nascimento da clínica, mas 
também o estatuto do objeto para a compreensão crítica do que somos. 
O que se constata na arqueologia da medicina, mais explicitamente do 
que na arqueologia da loucura, é como os saberes modernos são 
investidos pelos poderes positivos de uma estrutura antropológica, que 
liga o homem moderno a uma finitude originária, isto é, que 
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“desempenha simultaneamente o papel crítico de limite e o papel 
fundador de origem” (Foucault, 1994 (b), p. 228).  

Este é um dos maiores ganhos da análise arqueológica da clínica, e 
que será explorado como conotação filosófica da operação realizada 
pela medicina no nível empírico: a finitude deixa de ser um limite 
designado pela infinitude fundadora de todas as coisas. Constatada no 
objeto, mas que se entende ser um objeto privilegiado, na medida em 
que é ao mesmo tempo sujeito do conhecimento, a finitude designa a si 
mesma no momento em que o homem se constitui pela primeira vez como sujeito e 
objeto do seu próprio conhecimento, sem a necessidade de fazê-lo passar pelo 
fundamento metafísico. Daí que em nossa sociedade a saúde substitua a 
salvação – Foucault ironiza a frase de Guardia, ingênua e ao mesmo 
tempo tão adequada (Cf. Foucault, 1994 (b), p. 228).  

O desenvolvimento aprofundado de todas as consequências 
implicadas nessa transformação da finitude humana deve aguardar a 
arqueologia de As palavras e as coisas. Mas já podemos considerar aqui a 
originalidade com que Foucault elabora o seu diagnóstico, cuja 
estratégia representaria um deslocamento em relação a outras críticas do 
positivismo. Ao trazer à tona questões concernentes às condições de 
possibilidade do saber em nossa modernidade – sobretudo essa 
passagem pela finitude como fundamento da relação do homem com a 
verdade – algumas críticas bem como alguns modos de nos 
compreendermos aparecem apenas como retomando indefinidamente 
aquilo mesmo que os tornam possíveis. Nessa perspectiva, a 
fenomenologia, por exemplo, como crítica do positivismo que explora a 
finitude humana numa reflexão de tipo transcendental, aparece como 
repetição de um conjunto de estratégias de pensamento, incapaz de 
superar o campo de suas próprias condições de possibilidade – “de tal 
modo que o pensamento contemporâneo, acreditando ter escapado a 
ele [positivismo] desde o final do século XIX, nada mais fez do que 
redescobrir, pouco a pouco, o que o tornara possível” (Foucault, 1994 
(b), p. 229). 

Como foi possível este novo diagnóstico arqueológico? Uma 
primeira tentativa de compreender este ganho analítico poderia ser 
atribuí-lo ao novo objeto da análise: a maior proximidade da medicina 
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em relação a referida disposição antropológica lhe conferiria um lugar 
determinante na arquitetura de conjunto das ciências humanas. Sua 
importância para a compreensão do estatuto desses saberes deve-se ao 
modo como permite vislumbrar privilegiadamente a transformação 
ocorrida na passagem para o século XIX, a partir da qual se inverte no 
saber o jogo da finitude. Nesse sentido, segundo Foucault em 1963, a 
medicina é a grande testemunha das mudanças nas disposições 
fundamentais do saber, que “implicaram muito mais do que se pode 
decifrar pela leitura cursiva do positivismo” (Foucault, 1994 (b), p. 229). 

No entanto, é possível que as modificações que apontamos a 
respeito das formas de problematização – e não apenas a introdução de 
um novo objeto de análise –, possam explicar de modo mais 
satisfatório as novidades deste diagnóstico arqueológico.  

Em História da loucura, o discurso “psi” era o mascaramento de seu 
conteúdo relativo a uma condenação moral; era aquilo que, uma vez 
estabelecida a segregação no nível das instituições e instâncias sociais, 
aparecia para justificá-la. O que ocorre no método da arqueologia da 
medicina é uma aplicação de análises estruturais que descobrem estratégias 
complexas na própria espessura do discurso, conferindo-lhes algum grau de 
autonomia em relação aos elementos não discursivos. Esse é um novo campo de 
análise descoberto por Foucault, cuja complexidade, segundo nossa 
interpretação, se revelou como uma recalcitrância dos discursos de modo 
a impedir o tratamento dado a eles como se fossem mera tradução ou 
expressão, no nível da ideologia, daquilo que ocorre no nível 
infraestrutural das práticas e das instituições.27 Assim, podemos afirmar 
que as estratégias inauguradas na arqueologia da medicina, com que 
foram analisadas as coerências internas a determinadas formas de saber, 
enriqueceram consideravelmente a compreensão deste acontecimento 
em que o saber ocidental se transforma radicalmente. De algum modo, o 
descortinamento de um esforço de integração, mais do que a ideia de uma mera 
neutralização ou encobrimento, permitiria melhor compreender o papel da 
“negatividade” nos saberes modernos sobre o homem. Tais estratégias de 

                                                        
27 Essa recalcitrância pode ser constatada ao longo de nossa exposição desses tipos de análises feitas 
por Foucault. Cf. item “3. O mito da ‘velhice da clínica’” e “4. A coerência anátomo-clínica: rendez-
vous moderno”. 
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problematização representariam, portanto, um recurso mais eficaz para o 
estabelecimento deste fenômeno de “reorganização” que a arqueologia persegue na 
passagem para o século XIX. 

Deste modo, O nascimento da clínica inova quanto ao método de 
problematização, descobrindo aquilo que mais tarde Foucault 
caracterizará como eixo horizontal da pesquisa28, isto é, da força 
obstinada dos discursos, entendidos enquanto um sistema autônomo e 
que exigiria, por sua vez, um tipo de análise específica. Já encontramos 
na arqueologia da medicina a descrição de uma “regra classificatória” 
para a medicina das espécies, de uma analítica de signos e sintomas na 
clínica do fim do século XVIII, ou mesmo da laboriosa coerência 
anátomo-clínica que se forma a partir do século XIX. Essas 
regularidades descritas ainda não são exatamente o que conheceremos 
como as épocas “Clássica” e “Moderna” – o balizamento, a 
periodização, o escopo macro com que análise arqueológica define 
essas épocas ainda vai ser alterado até definir-se como as grandes 
epistémês de As palavras e as coisas –, mas são esses princípios descritivos 
que já encontramos operantes em O nascimento da clínica. 
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