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APRESENTAÇÃO 
 
 

O Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia acontece anualmente 
pela Universidade Federal de Ouro Preto. Trata-se de um 
evento organizado e planejado pelos discentes do curso de 
graduação que acontece há doze anos. Por se situar na 
cidade de Ouro Preto, o evento ganha dimensões culturais e 
filosóficas para além da universidade: a cidade torna-se palco da 
própria filosofia. No ano de 2020, no entanto, vimos o mundo 
diante de uma situação sem precedentes: a pandemia do 
COVID-19. Universidades, comércios, museus, portas fechadas 
e um medo em comum: a contaminação por um vírus 
desconhecido. 
 
Devido ao novo cenário instaurado, o XII ENPF precisou 
acontecer dentro das delimitações do formato online. Foram 
cinco meses de organização, planejamento e preparo para um 
grande desafio: a primeira edição online de um tradicional 
evento do departamento de Filosofia da UFOP. Nesse período 
repensamos formatos de comunicação e interação, buscando 
as melhores plataformas e alternativas. E, assim, dos dias 02 a 
06 de Novembro de 2020, aconteceu o XII Encontro Nacional de 
Pesquisa em Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto. 
 
O novo normal: antigas questões, novos paradigmas 
 
Não existe o novo normal. Desde que a pandemia começou o 
nosso modo de vida teve que ser reinventado, transformado. As 
buscas por soluções e respostas de estar no mundo são 
constantes. E, dentro da esperança de um amanhã, surgiu a 
expectativa do que será o nosso ―novo normal‖. Para isso, 
precisaríamos pensar: o que é ―novo‖ e o que é ―normal‖? Não 
pode existir um único normal. A possibilidade da existência é 
múltipla, e, em relação ao novo, as perspectivas não se esgotam. 
 
E, afinal, o nosso antigo normal era tão normal assim? Nossas 
antigas questões continuam vivas no nosso presente, mas e a 
forma de pensá-las? Quais paradigmas teremos que reinventar 
para servir ao nosso futuro? Esse é um convite que te fazemos 
para discutir nossas antigas/novas questões. Você aceita? 
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1. ESTÉTICA E FILOSOFIA DA ARTE 

 

1.1. A novidade do gênio artístico em Kant  

Caio Victor Lemos  

Mestrando em Filosofia - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

 As faculdades cognitivas - Em seu projeto crítico, Kant irá fazer um 

mapeamento das faculdades mentais humanas. Para ele, então, ―todas as faculdades ou 

capacidades da alma podem ser reduzidas a três, as quais não podem ser derivadas de um 

fundamento comum: a faculdade de conhecimento, o sentimento de prazer e desprazer e a faculdade de 

desejar‖.1 A faculdade de conhecimento, aliás, apresentará, por assim dizer, subdivisões. 

Kant argumentará que a divisão sistemática de ―nossa faculdade de conhecimento a priori por 

conceitos (a superior)‖2 revelerá três faculdades: o entendimento, a razão e a faculdade de 

julgar, as quais seriam nossas faculdades discursivas. No entanto, nossas capacidades 

cognitivas não se reduzirão a elas, pois ainda farão parte de nosso mecanismo cognitiva 

duas faculdades sensíveis: a sensibilidade e a imaginação. 

 Em Kant, pode-se dizer que o entendimento é a faculdade de conhecimento por 

excelência, pois é ela, e somente ela, que consegue gerar conceitos com validade objetiva, 

quer dizer, que determinam objetos da experiência. É ela que vai gerar as categorias, 

conceitos a priori que permitirão que a experiência possível emerja. É ela, então, a 

faculdade do condicionado, da lei da causalidade. A razão, por outro lado, é a faculdade 

discursiva que corresponde ao nosso desejo pelo incondicionado, em ir além do que nos 

oferece o entendimento. É a faculdade da completude, da liberdade e, quando do seu mau 

uso, responsável pela ilusão transcendental. Gera, entre outros, os conceitos de alma, 

mundo completo e Deus. A faculdade de julgar, por sua vez, é a faculdade discursiva que 

permite a conexão entre as duas outras faculdades discursivas e os objetos da experiência. 

Permite, por um lado, tanto que as categorias do entendimento alcancem os objetos da 

experiência quanto que este gere conceitos empíricos; e permite, por outro lado, que se 

                                                           
1 Kant 1, SI, 177; grifos do autor; [SI: Segunda Introdução.] 
2 Kant 1, PI, 201; grifos do autor; [PI: Primeira Introdução.] 
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abra uma possibilidade de efetivação da legislação da razão sobre o mundo sensível, a qual, 

se não, ficaria restrita ao campo do inteligível, do possível. 

 Contudo, todo esse aparato discursivo de nada serviria se não houvesse um 

contato direto e imediato com os objetos da experiência, o qual é feito por nossa faculdade 

sensorial por excelência, a sensibilidade. Ela nos permite gerar intuições, que são nossas 

representações sensoriais, correspondentes aos fenômenos da experiência possível. Dentre 

essas, há duas intuições geradas a priori, o espaço e o tempo, que serão a forma de qualquer 

intuição empírica. A faculdade da imaginação, ainda que paradigmaticamente seja 

classificada como faculdade sensorial, comporta-se, na verdade, como uma faculdade 

híbrida, na medida em que invade tanto a sensibilidade quanto o entendimento. É ela que 

permitirá, junto à faculdade de julgar, a conexão entre o conceito do entendimento e a 

intuição da sensibilidade, os dois tipos de representação que possuímos, que têm naturezas 

antagônicas: aquele é discursivo e almeja a universalidade; esta, sensorial e particular. 

 

 Juízos do belo e do agradável - Segundo Kant, ―[para] distinguir se algo é belo 

ou não, não relacionamos a representação ao objeto através do entendimento, visando o 

conhecimento, mas sim ao sujeito e ao seu sentimento de prazer e desprazer, através da 

imaginação (talvez ligada ao entendimento)‖.3 E segue: ―[o] juízo de gosto não é, portanto, 

um juízo de conhecimento, um juízo lógico, mas sim um juízo estético, pelo qual se 

entende aquilo cujo fundamento de determinação só pode ser subjetivo‖.4 Assim, se, por um 

lado, o juízo determinante, que caracteriza o conhecimento, é regido pela tarefa cognitiva 

do entendimento, o juízo estético, aqui, particularmente, o juízo do belo, é regido pela 

exercício livre da imaginação. Analogamente, enquanto o juízo determinante almeja ser 

objetivo, quer dizer, determinar o objeto, o juízo do belo almeja a vivificação da faculdade 

mental de prazer e desprazer, tendo caráter subjetivo. 

 Nesse sentido, vê-se que, para Kant, ―quando se quer saber se algo é belo, não se 

quer saber se nós ou quem quer que seja temos ou poderíamos ter um interesse na 

existência do objeto, mas sim como o julgamos na mera contemplação (intuição ou 

reflexão)‖.5 Em outras palavras, não há nenhuma conexão do juízo de gosto com a 

faculdade mental de desejar. O que há neste juízo é uma harmonia desinteressada entre as 

faculdades da imaginação e do entendimento. É por isso que, em Kant, o belo pode almejar 

aquilo que ele chamou de universalidade subjetiva. O juízo do agradável, por outro lado, 

                                                           
3 Kant 1, 203. 
4 Kant 1, 203; grifos do autor. 
5 Kant 1, 204. 
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nasce na sensibilidade, ainda que também vivifique a faculdade de prazer. Portanto, 

diferencia-se do juízo do belo nos dois aspectos mencionados: primeiro, é um juízo que 

não almeja a universalidade, pois diz do singular, das idiossincrasias de cada pessoa; 

segundo, está ligado à gratificação e, portanto, à faculdade de desejar, ao interesse na 

existência do objeto que o gera. 

 

 Belos natural e artístico - Para Kant, o juízo do belo possui quatro 

características fundamentais: a primeira, já mencionada, é o desinteresse; a segunda, 

também já mencionada, o fato de ser um juízo que está livre de conceitos, na medida em 

que não é lógico, mas estético; a terceira, o fato de envolver ―a finalidade subjetiva na 

representação de um objeto, sem qualquer fim (seja objetivo ou subjetivo), portanto a mera 

forma da finalidade na representação pela qual um objeto nos é dado‖,6 o que significa dizer, 

em linhas gerais, que a harmonia desinteressada das faculdades cognitivas alcançada no 

juízo de gosto é pertinente a quem a sente, pois traz algo novo, ainda que não corresponda 

à satisfação de nenhum interesse específico; a quarta, por fim, diz respeito à satisfação (o 

prazer) ligada ao juízo do belo: ―[como] necessidade que é pensada em um juízo estético, 

ela só pode, na verdade, ser denominada exemplar, isto é, uma necessidade do assentimento 

de todos a um juízo que é considerado como exemplo de uma regra universal que não pode 

ser fornecida‖7 - quer dizer: o juízo de gosto, assim como o prazer a ele correspondente, 

demanda, sem garantias, uma universalidade subjetiva (sem conceitos, ‗exemplar‘), pois 

nasce não em interesses pessoais, mas em uma harmonia desinteressada das faculdades 

cognitivas. 

 Em Kant, o juízo do belo pode ser gerado mediante o contato com dois gêneros 

de objetos, os naturais e os artificiais, quer dizer, as obras de arte. Temos, então, o belo 

natural e o belo artístico. Ele assim os diferencia: ―[a] arte se distingue da natureza do 

mesmo modo como o fazer (facere) se distingue do agir ou efetuar em geral (agere), e o 

produto ou consequência da primeira, como obra (opus), se distingue do último enquanto 

efeito (effectus)‖.8 Aqui, Kant diferencia a atividade produtiva, que cria algo a partir de algum 

tipo de cálculo, do ‗agir ou efetuar em geral‘, que não necessariamente pede tal cálculo. 

Enquanto na natureza o motor das ações é o instinto, no caso da arte, há arbítrio. Porém, 

vale notar que o belo artístico também é livre de conceitos, o que significa dizer não há 

                                                           
6 Kant 1, 221; grifos do autor. 
7 Kant 1, 237; grifos do autor. 
8 Kant 1, 303; grifos do autor. 
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uma regra lógica para ele, uma fórmula que, se seguida, tornará uma obra de arte bela. 

Então que arbítrio artístico é esse que não poderia envolver cálculo algum? 

 

 O gênio artístico - Sobre as semelhanças entre belo natural e belo artístico, Kant 

dirá o seguinte: ―[a] natureza só era bela quando ao mesmo tempo parecia ser arte; e a arte 

só pode ser denominada bela quando temos consciência de ser ela arte, parecendo ao 

mesmo tempo natureza‖.9 Em outras palavras, a finalidade sem fim do belo faz a natureza 

parecer arte e a arte parecer natureza: se, no caso da natureza, vê uma finalidade sem 

intenção, na medida em que apraz de maneira desinteressada, no caso da arte, vê uma 

finalidade sem conceito e sem cálculo, na medida em que é apenas exemplar. Kant então 

dirá: ―[gênio] é o talento (dom natural) que dá regra à arte. Uma vez que o talento, como 

faculdade produtiva inata do artista, pertence ele mesmo à natureza, poderíamos nos 

exprimir assim: gênio é a disposição inata da mente (ingenium) através da qual a natureza dá 

regra à arte‖.10 

 No entanto, Kant é claro ao afirmar que o talento artístico não opera sozinho: 

―não há nenhuma bela arte cuja condição essencial não seja constituída por algo de 

mecânico, que pode ser compreendido e seguido de acordo com regras, e, portanto, algo de 

escolar‖.11 Tal dependência se dá em duas vias: primeiro, na necessidade de uma 

intencionalidade, pois, se não, não seria arte, mas ―um mero produto do acaso‖;12 segundo, 

na necessidade de um aprendizado técnico, principalmente via imitação de obras de outros 

artistas. Como o gênio artístico se manifesta, então? Segundo Kant, ―[em] sentido estético, 

espírito significa o princípio animador na mente‖,13 sendo esse princípio ―a faculdade de 

expôr ideias estéticas‖.14 Assim, explicará que uma ideia estética é ―uma representação da 

imaginação que dá muito a pensar sem que, no entanto, um pensamento determinado, isto 

é, um conceito, possa ser-lhe adequado; uma representação, portanto, que nenhuma 

linguagem alcança ou pode tornar compreensível‖.15 É através da faculdade da imaginação 

que o gênio artístico se manifestará, carregando algo que escapa às regras e, por isso, à 

imitação; carregando, então, algo de novo, o que torna a bela obra de arte potencialmente 

transformadora, exemplar, inspiração à posteridade. 

 

                                                           
9 Kant 1, 306. 
10 Kant 1, 307; grifos do autor. 
11 Kant 1, 310; grifos do autor. 
12 Kant 1, 310. 
13 Kant 1, 313; grifos do autor. 
14 Kant 1, 313-314; grifos do autor. 
15 Kant 1, 314; grifos do autor. 
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1.2. Questões de gosto: aproximações entre Kant e Hume 

Carolina Miranda Sena 

Doutoranda – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

A proposta é apontar semelhanças entre a estrutura argumentativa de Hume no 

texto ―Do padrão do gosto‖ e a forma como Kant apresenta sua ―Antinomia do gosto‖, na 

Crítica da faculdade do juízo.  

Apesar de não existir referência ao ensaio ―Do padrão do gosto‖ nos textos 

kantianos, a tradução alemã do ensaio de Hume já estava disponível um ano após sua 

publicação em inglês. A aproximação entre os dois pensadores também se justifica pelo 

fato de que Kant menciona Hume em diversos momentos de seus escritos. O projeto 

crítico se coloca em uma conhecida disputa, racionalismo versus empirismo, e Kant 

reconhece em Hume um grande representante do segundo grupo.  

Diz Kant em seu livro Prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa apresentar-se 

como ciência: 

 

Confesso abertamente haver sido a advertência de David Hume, já lá vão 
muitos anos, pela primeira vez me despertou de meu sono dogmático e incutiu a 
minhas pesquisas no domínio da filosofia especulativa orientação inteiramente 
diferente. (KANT, 2104, p. 28). 

 

Portanto, mesmo sem um dado histórico que comprove, não é absurdo supor que 

Kant leu o ensaio ―Do padrão do gosto‖ e alguns comentadores tomam essa possibilidade 

como certa. 

Contudo, faz-se necessário resguardar as diferenças significativas entre os dois 

filósofos, afinal, são duas distintas concepções de filosofia e, consequentemente, duas 

visões acerca do mundo, ou vice versa. Além da semelhança aqui proposta dizer respeito 

somente à formulação de um problema, Kant deixa claro que o projeto crítico 

transcendental não faz parte da corrente empirista e dificilmente as soluções propostas por 

Hume e Kant para o problema do gosto se aproximam.  

Sem cair no erro de falar sobre Hume em uma linguagem crítica, o que se tenta é 

mostrar que a antinomia do gosto de Kant pode ser pensada como uma problemática 

humeana. Há alguns trabalhos, entre contidos e exagerados, que defendem teses 
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semelhantes: a) Peter Kivy afirma que Hume viu o problema do gosto como Kant veria 

anos mais tarde e afirma que há uma antinomia logo no início do ensaio ―Do padrão do 

gosto‖ assim como há uma ―Antinomia do gosto‖ na Crítica da faculdade do juízo 

(COSTELLOE, 2003, p. 167); b) Há também um artigo intitulado ―Hume, Kant and the 

‗Antinomy of Taste‘‖ (2003), de Timothy Costello e que, como o próprio título sugere, 

aproxima os dois filósofos na formulação do problema do gosto e, na segunda parte do 

artigo, mostra como as soluções para o problema do gosto são completamente diferentes 

nos dois pensadores. Como visto, a ideia não é original, contudo, a apresentação da 

―Antinomia do gosto‖ de Kant diferente dos textos acima citados de maneira que torne 

mais visível a semelhança com Hume.  

Na segunda seção da Crítica da faculdade do juízo, intitulada ―Dialética da faculdade de 

juízo estética‖, Kant apresenta sua ―Antinomia do gosto‖. Uma antinomia, no vocabulário 

kantiano, é um conflito entre duas posições igualmente necessárias, mas aparentemente 

contraditórias.  

―O primeiro lugar comum do gosto‖, afirma Kant, é ―cada um tem seu próprio 

gosto‖, ―isto equivale a dizer que o princípio determinante de um juízo de gosto é 

simplesmente subjetivo‖ (KANT, 2016, p. 199). O segundo lugar comum do gosto é que se 

pode discutir sobre o gosto (KANT, 2016, p. 199).  

 

Esta proposição [pode-se discutir sobre o gosto] contém, porém, o oposto da 
primeira [cada um tem seu próprio gosto]. Pois sobre o que deva ser permitido 
discutir tem de haver esperança de chegar a um acordo entre as partes; por 
conseguinte se tem de poder contar com fundamentos do juízo que não tenham 
validade simplesmente privada e, portanto, não sejam simplesmente subjetivos; 
ao que se contrapõe precisamente aquela proposição fundamental: cada um tem 
seu próprio gosto. (KANT, 2016, p. 199). 

 

Portanto evidencia-se a seguinte antinomia com vistas ao princípio do gosto: 
1) Tese: o juízo de gosto não se funda sobre conceitos, pois do contrário se 
poderia disputar sobre ele (decidir mediante demonstrações). 
2. Antítese: o juízo de gosto funda-se sobre conceitos, pois do contrário não se 
poderia, não obstante a diversidade do mesmo, discutir sequer uma vez sobre 
ele (pretender a necessária concordância de outros com este juízo). (KANT, 
2016, p. 200). 

 

A filosofia crítica diferencia dois tipos de enunciados: de um lado há o juízo 

cognitivo, um conhecimento teórico, de outro há o que Kant chama de juízo estético 

empírico. Um enunciado ou raciocínio lógico, um silogismo, uma dedução ou um cálculo 

exato é diferente de uma opinião subjetiva, de uma manifestação de preferência ou um 

assunto de gosto pessoal. Um enunciado cognitivo é fundado sob princípios 
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universalmente válidos. A agradabilidade diz respeito ao gosto pessoal - por exemplo, 

nosso gosto gastronômico, uma comida ou uma bebida - e não reivindica universalidade. 

Diante dessa divisão e contra a pretensão racionalista de fazer da beleza um assunto 

de conhecimento lógico, uma pergunta emerge: A beleza é universal e objetiva ou é assunto 

privado e subjetivo? Pode-se discutir sobre o gosto ou cada um tem seu próprio gosto? São 

a essas perguntas que a antinomia do gosto pretende responder. 

 

1) Tese: o juízo de gosto não se funda sobre conceitos, pois do contrário se 
poderia disputar sobre ele (decidir mediante demonstrações). (KANT, 2016, p. 
200). 
 

A tese tem um acento empirista. O juízo de gosto não se funda sobre conceitos 

porque se assim o fosse poderíamos disputar sobre ele. Na terminologia kantiana disputar 

significa decidir por demonstrações lógicas, por meio de cálculos exatos. A presença do 

conceito no princípio da nossa avaliação da beleza tornaria os assuntos estéticos 

solucionáveis através de demonstrações racionais. 

 
2. Antítese: o juízo de gosto funda-se sobre conceitos, pois do contrário não se 
poderia, não obstante a diversidade do mesmo, discutir sequer uma vez sobre 
ele. (KANT, 2016, p. 200). 
 

O que Kant afirma na antítese é somente que o caráter empirista da tese não seja 

levado às últimas consequências a ponto de tornar o belo incomunicável, isto é, um assunto 

totalmente de ordem privada e indiscutível. O que é meramente agradável é assunto de 

preferência pessoal e distinto do conhecimento objetivo. O que Kant precisa é assegurar 

que a beleza seja de outro âmbito que não os dois últimos, isto é, separar a beleza do 

meramente subjetivo que é o agradável e do conhecimento objetivo.  Para isso, ele afirma 

que o belo reivindica algum tipo de universalidade, não em sentido lógico. Há um princípio 

no sujeito que permite reivindicação universal do juízo estético e como não é conceitual, 

isto é, da esfera lógica, tal universalidade é e não pode deixar de ser subjetiva.  

Em seu texto ―Do padrão do gosto‖, Hume começa reconhecendo a extrema 

variedade de gostos e opiniões que existe no mundo ao mesmo tempo em que afirma ser 

possível condenar ou aprovar opiniões. 

 

A beleza não é uma qualidade das próprias coisas; ela existe apenas no espírito 
que as contempla, e cada espírito percebe uma beleza diferente. É possível 
mesmo que um indivíduo encontre deformidade onde outro só vê beleza, e cada 
um deve ceder a seu próprio sentimento, sem ter a pretensão de controlar o dos 
outros. Tentar estabelecer uma beleza real ou uma deformidade real é uma 
investigação tão infrutífera quanto tentar determinar uma doçura real ou um 
amargor real. Segundo a disposição dos órgãos corporais, o mesmo objeto tanto 
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pode ser doce como amargo, e o provérbio popular afirma com muita razão que 
gosto não se discute. (HUME, 2012, p. 95). 
 
Mas embora esse axioma se tenha transformado num provérbio, e portanto 
pareça ter recebido a sanção do senso comum, é inegável que existe um tipo de 
senso comum que lhe é oposto ou pelo menos tem a função de modificá-lo e 
limitá-lo. Qualquer um que afirmasse a igualdade de gênio e elegância de Ogilby 
e Milton, de Bunyan e Addison, não seria considerado menos extravagante que 
se afirmasse que um monte feito por uma toupeira é mais alto que o rochedo de 
Tenerife ou que um charco é maior que o oceano. Embora se possa encontrar 
indivíduos que preferem os primeiros autores, ninguém dá importância a seu 
gosto e não temos escrúpulo algum em afirmar que a opinião desses pretensos 
críticos é absurda e ridícula. Nesse momento se esquece totalmente o princípio 
da igualdade natural dos gostos, que, embora seja admitido em alguns casos,  
quando os objetos parecem estar quase em igualdade, assume o aspecto de um 
paradoxo extravagante ou melhor, de um absurdo evidente, quando se 
comparam objetos tão desiguais. (HUME, 2012, p. 95-96). 
 

Ora, padrões de gosto se propõem como uma espécie de consensos sobre o gosto 

diante da extrema variedade de gostos e opiniões sem cair em regras a priori. 

 

É natural que se procure encontrar um padrão de gosto, uma regra capaz de 
conciliar as diversas opiniões dos homens, um consenso estabelecido que faça 
com que uma opinião seja aprovada e outra condenada. [...] É claro que 
nenhuma regra de composição é estabelecida por um raciocínio a priori, nem 
pode ser confundida com uma conclusão abstrata do entendimento, através da 
comparação daquelas tendências e relações de ideias que são eternas e imutáveis. 
[...] Eliminar a atuação da imaginação, reduzindo qualquer expressão a uma 
verdade e a uma exatidão absolutas, seria inteiramente contrário às leis da crítica. 
[...] Verificamos assim que, em meio a toda variedade e o capricho dos gostos, 
existem determinados princípios gerais de aprovação ou censura cuja influência 
pode ser detectada por um olhar atento em todas as operações do espírito. 
(HUME, 2012, p. 94-98). 
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A Natureza não é bela; / belos são os olhos que a miram. // 2008, 2009, 2010... A 
noite cai / sobre o mundo. Que fazer? Silenciar? Sinto sincero respeito / por 
todos aqueles artistas que dedicam suas vidas à / sua arte – é seu direito ou 
condição. Mas prefiro aqueles / que dedicam sua arte à vida.// Em defesa da arte 
e da estética, / em tempos de crise e de paz. Arte não é adorno, / Palavra não é 
absoluta, / Som não é ruído, / e as Imagens falam. — Augusto Boal. 

 

É facilmente perceptível, hoje no Brasil, a ascensão do fascismo. Não é de hoje, 

nem de 2013, — embora haja uma aceleração de suas consequencias no golpe em marcha 

— a muito tempo que o Brasil tem importado as políticas fascistas, sejam as que o Estados 

Unidos ―pegou emprestadas‖ da Alemanha nazista e da Italia fascista, e chegou até nós por 

meio de tentativas e execuções de golpes no século XX, da industria cultural americana , e 

também importações diretas, como a Ação Integralista Brasileira — que hoje tem mostrado 

seu rosto, sem muita maquiagem como tem feito desde Auschwitz, travestindo fascismo 

em livre iniciativa privada — que se declarava fascista, e à exemplo: A inspiração da CLT 

ser a ―Carta del Lavoro‖ de Benito Mussoline, e diversos outros acontecimentos historicos 

que desmonstram a absorção das politicas estruturais fascistas. Essas politicas hoje se 

mostram na forma da: reforma da previdência; Reforma trabalhista; PEC do teto de gastos; 

Reforma do ensino médio; Ou leis mais antigas como a famosa ―Lei Rouanet‖ (hoje lei 

federal de incentivo a cultura, que basicamente serve como processo de censura ideológica 

do mercado, e propaganda gratuita para grandes empresas, o que em vez de edificar a 

cultura e a arte brasileira, a afunda cada vez mais, com dinheiro público). Seja também em 

sua forma cultural a partir da indústria cultural, que se alimenta das leis de incentivos e 

fundos culturais, para disseminar propaganda, seja no Flyer com uma logo, seja a 

propaganda ideológica do capitalismo, e das relações burguesas na própria obra de arte, seja 

em sua forma, seja em seu conteúdo, seja na obra em si, seja nas suas relações de trabalho e 

produção. 

A Companhia Boemia Literária, é um grupo de teatro da cidade de Contagem-MG, 

grupo no qual sou um dos fundadores e trabalho como ator, músico e escritor, que 

fundamenta suas pesquisas estéticas e artísticas a partir do dramaturgo e poeta alemão 

Bertolt Brecht, e do embaixador mundial do teatro pela UNESCO Augusto Boal. 

Basicamente a pesquisa do grupo se dá em torno de como manejar a estética e a arte como 

arma de combate ao fascismo e como ferramenta que edifique um novo mundo. 

 

Quem, nos dias de hoje, quiser lutar contra a mentira e a ignorância e escrever a verdade tem de 
superar ao menos cinco dificuldades. Deve ter a coragem de escrever a verdade, embora ela se 
encontre escamoteada em toda parte; deve ter a inteligência de reconhecê-la, embora ela se mostre 
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permanentemente disfarçada; deve entender da arte de manejá-la como arma; deve ter a 
capacidade de escolher em que mãos será eficiente: deve ter a astúcia de divulgá-la entre os 
escolhidos. Estas dificuldades são grandes para os escritores que vivem sob o fascismo, mas 
existem também para aqueles que fugiram ou se asilaram. E mesmo para aqueles que escrevem 
em países de liberdade burguesa. (BRECHT, Bertolt. As cinco dificuldades de se 
escrever a verdade . iN ______. Teatro dialético . Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1967. )  

 

Este texto é distribuído ilegalmente durante a alemanha nazista em 1934, com 

intuito de dar alguma ferramenta para os que se importam, e acredito que ele tenha muito a 

nos dizer hoje. Um dos pontos fundamentais para Brecht é a junção indissociável de prazer 

e conhecimento, pois a finalidade da arte para ele não é necessariamente fazer pensar e 

refletir, mas fazendo o espectador se divertir e refletir mostrar que pensar é o maior prazer 

humano. Sendo assim acaba chegando a máxima, brechtiana, de que o teatro dialético tem 

o intuito de “elevar a emoção a razão”, desnaturalizar o palco para que o expectador 

desnaturalize a vida e a realidade, entender que as coisas não estão dadas, o que não está 

distante do projeto socrático, que as pessoas compreendam que elas não sabem, e que a 

realidade não está dada. E para isso vai dizer Boal, é preciso saber utilizar o som, a imagem 

e a palavra como armas, pois são utilizadas para perpetrar golpes, massacres e a barbárie, 

então devemos utilizá-las para emancipação humana, pois se trata sobretudo de uma 

emancipação estética também.  

 

"Na imagem dialética, o ocorrido de uma determinada época é sempre, 
simultaneamente, o ‗ocorrido desde sempre‘. Como tal, porém, revela-se somente 
a uma época bem determinada – a saber, aquela na qual a humanidade, esfregando 
os olhos, percebe como tal justamente esta imagem como onírica‖ — Walter 
Benjamin, Passagens. Livro N < Fase Média> [N 4, 1] 

 

No dia 13 de janeiro de 2019 a Companhia Boemia Literária apresentou o 

espetáculo ― Manifesto Pelo Direito à Poesia” , estreando o teatro rural Nômades Artes e 

Ofícios na cidade Bichinho-MG (Vitoriano Veloso), distrito de Prados-MG, ao lado de 

Tiradentes-MG. 

A peça se trata de uma discussão sobre a indústria cultural e suas contradições 

expostas nas relações de trabalho dos trabalhadores da cultura. Para gerar a tensão das 

imagens dialéticas causando a reflexão e a experiência dilatada, é necessáriocriar uma 

relação com essas pessoas, e suas tradições, tencionar sonho e despertar, tradição e ruptura, 

imersão e distanciamento. Uma imagem dialética por exemplo é o Gestus, pois se trata em 

alguma medida de um estranhamento que gera uma reflexão crítica que desnaturaliza a 

realidade. Tem haver com ter o todo na parte e a parte no todo, todo o argumento do 

espetáculo por exemplo pode ser visualizado na canção. 
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Mercado de escravos 

é a indústria cultural! 

Mercado de escravos 

é a indústria cultural! 

 

Aprove e reprove, 

deixe o edital passar 

Projetos com projetos 

fazem ricos sonegar 

Projetos com projetos 

fazem ricos sonegar. 

 

A música é uma paródia de ―Escravos de Jó‖, cantiga popular que está no 

inconsciente social. O que gera um estranhamento, um ruído, do que achamos que deveria 

ser, fazendo que tencione imersão e distanciamento, fazendo o que o Brecht chama de 

efeito V, jogar para dentro, para fora, e depois para dentro da obra novamente, isto é, você 

imerge, tem reconhecimento, é distanciado, por não se reconhecer, e pensa sobre, e depois 

volta a imersão e o reconhecimento, impregnado pela própria reflexão.  

Por isso assuntos e conteúdos críticos e reflexivos, e que consigam dar conta da 

discussão filosófica, precisam de formas que proporcionem o mesmo! 

 

 

1.4. Marcuse e a Dimensão Estética em 'Eros e Civilização' 

Kadú Leandro Firmino 

Graduando em Filosofia – Universidade Federal do ABC (UFABC) 

 

Na obra Eros e Civilização Marcuse trata dos potenciais emancipatórios e 

contestatórios da dimensão estética.  Neste livro, Marcuse parte do diagnóstico que Freud 

apresenta em O Mal-Estar da Civilização de que há, incutida no progresso da civilização, uma 

união dinâmica entre princípios opostos: de um lado temos o princípio do prazer, ligado ao 

id e às funções mais ―primitivas‖ de nossos instintos; do outro, temos o princípio de 

realidade, configurado pelas condições que nos são impostas pela realidade material, que no 

caso dos seres humanos é também uma realidade social e historicamente constituída. 

 A civilização então teria sido construída a partir do pressuposto da carência, a falta 

de recursos, pauta central do princípio de realidade que justifica uma série de repressões 

sobre o princípio de prazer, que não pode ser satisfeito imediatamente, pois os recursos 

necessários para isso não existem em abundância. Consequentemente, a união entre estes 
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princípios opostos acaba sendo realizada através de uma repressão do princípio de prazer 

pelo princípio de realidade; que passa a ditar as regras necessárias para substituir o prazer 

imediato por um prazer mais estendido, a longo prazo. A conclusão que Freud chega, e que 

Marcuse incorpora em seu pensamento, é a de que o progresso da civilização é 

acompanhado de um progresso das repressões do princípio de realidade sobre o princípio 

de prazer.  Entretanto, o teórico-crítico acompanha o fundador da psicanálise nesse 

diagnóstico apenas até certo ponto, claramente definido: a inexorabilidade da carência na 

vida humana.  

 Freud partia do pressuposto bem aceito nas teorias econômicas de seu tempo (e 

presente também em muitas das contemporâneas) de que a carência, a falta de recursos, é 

um fato inexorável em nossa sociedade; e que, sendo assim, a repressão seria apenas 

acrescida quanto mais a sociedade se desenvolvesse, melhor administrando a carência. 

Entretanto, Marcuse não pode deixar de notar que este mesmo progresso da civilização 

trouxe conquistas materiais, produtivas, científicas e tecnológicas com o potencial  - não 

efetivado - de acabar com a carência, e com ela aniquilar a vida desnecessariamente 

repressiva que por esta mesma civilização é imposta. A conquista da carência seria, 

portanto, uma chave que, se virada, colocaria em cheque a relação repressiva entre 

princípio de realidade e princípio de prazer tal como  é dada; e causaria, portanto, uma 

grande virada nos rumos da civilização; os quais a partir de então seriam direcionados para 

caminhos menos destrutivos e mais ricos em gratificação e realização da humanidade. 

Nesse sentido, a tarefa que se apresenta é a de compreender como esta forma repressiva de 

cultura continua progredindo apesar de sua potencial superação; e quais elementos dentro 

da própria cultura poderiam, apontando para fora dela, fortalecer a possibilidade de efetivar 

esta superação.  

 O primeiro passo para esta realização  são os movimentos que Marcuse opera no 

sentido de depurar dos conceitos aparentemente essencialistas e biológicos de Freud os 

conteúdos históricos e sociais que neles se encontram de alguma forma implícitos. Para 

tanto ele opera algumas extrapolações dos termos psicanalíticos. Dentre essas 

extrapolações, duas são centrais e indispensáveis para o desenvolvimento do argumento de 

Eros e Civilização: o princípio de desempenho, derivado do conceito de princípio de 

realidade; e a mais-repressão, derivada do conceito freudiano da repressão. 

 O princípio de desempenho surge como a forma histórica de princípio da 

realidade hegemônica na sociedade capitalista industrial, tem como pressuposto a 

impossibilidade de superação da escassez; impossibilidade que cria a necessidade da 



22 
 

 

repressão do princípio de prazer, que deve ser satisfeito apenas nos limites possíveis dentro 

do trabalho penoso e alienado instituído como labuta. Dentro deste princípio os sujeitos 

são estratificados de acordo com o desempenho econômico que apresentam perante aos 

seus pares. Além disso, desta forma histórica do princípio de realidade, deriva também a 

mais-repressão, caracterizada pela quantidade de repressão ―desnecessária‖ sobre a qual se 

vive sob o princípio de desempenho. Desnecessária no sentido de que é mantida apenas 

pelo interesse de dominação, e de que poderia ser suprimida pela conquista da escassez.  

 Como já foi dito, Marcuse parte da concepção freudiana de que o aparelho mental 

pode ser explicado através da união dinâmica dos opostos que nele estão contidos; e é 

evidente que em sua concepção tal união varia conforme a cultura e o período histórico 

nos quais ela ocorre. Sob o princípio de desempenho, particularmente, esta união ocorre 

pela hegemonia de determinados elementos colocados sobre seus opostos de maneira 

repressiva. Os elementos hegemônicos são assim fortalecidos, enquanto os elementos 

reprimidos são progressivamente enfraquecidos. E desta forma temos, de um lado, 

reprimidos o princípio de prazer, o instinto de vida (Eros), a sensibilidade, a sensualidade, e 

seu correspondente impulso sensual; e do outro lado, uma hegemonia tirânica do princípio 

de realidade, do impulso racional tomado por uma racionalidade colocada a serviço da 

destruição, e um fortalecimento, por assim dizer, do instinto de morte (Thanatos). 

 Essa relação repressiva entre os opostos foi necessária, como vimos, enquanto era 

impossível a conquista da carência. Entretanto, tendo a civilização as condições necessárias 

para efetivar a conquista, torna-se injustificada a manutenção de tal lógica, a qual, enquanto 

mantida, representa o domínio da destruição sobre a preservação da vida. Isso se torna 

manifesto na medida em que vemos em nossa sociedade a permanente marca do progresso 

do instinto de morte nas guerras, no progresso irrefreado da indústria bélica, na destruição 

do meio-ambiente (que no limite é uma autodestruição da própria humanidade), e nas mais 

diversas formas de administração pública da morte hoje muito bem descritas nos termos da 

necropolítica de Mbembe, por exemplo.  

 O diagnóstico subsequentemente apresentado por Marcuse é o de que se faz 

necessária em nossa sociedade uma reconciliação entre estes opostos até então 

repressivamente relacionados; uma reconciliação que envolveria o fim da tirania do 

princípio de realidade sobre o princípio de prazer, da racionalidade sobre a sensualidade, de 

Thanatos sobre Eros, e assim por diante. Nesse sentido, a dimensão estética surge como 

um elemento reconciliador crucial, que tem o potencial de preparar as consciências para 
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esta grande e necessária virada cultural, e que até mesmo serviria como alicerce para a nova 

cultura que emergiria a partir daí. 

 A dimensão estética aparece como terreno no qual encontram-se a racionalidade e 

a sensualidade. Ela é ligada ao princípio de prazer na medida em que a belo é prazeroso; e 

ela nada tem a ver com o princípio de realidade. Na contemplação da beleza as faculdades 

racionais se harmonizam diante daquilo que é apreendido pelos sentidos e pelo prazer 

oriundo destas sensações. O objeto observado, dentro desta dimensão, não é mais algo a 

ser dominado, mas algo a ser mostrado e exibido. Assim, na dimensão estética ocorre uma 

suspensão do princípio de realidade, permitindo que se fortaleçam o instinto de vida, sua 

busca pelo prazer e as faculdades sensuais; tornando possível assim o deslumbre 

imaginativo de uma realidade não-repressiva, além do princípio de desempenho. 

 Desta forma a experiência estética é aquela que mais tem potencial de tornar as 

mentes dos indivíduos preparadas para deslumbrar uma realidade diferente, e até mesmo 

desejá-la. Uma vez efetivada essa transformação, seria abandonado o trabalho alienado e 

penoso, e toda a atividade humana seria gratificante em si mesma; lúdica, nas palavras do 

filósofo. A vida seria, como a experiência estética, o desfrute da própria existência 

desprendida de utilidade e finalidade, e a gratificação seria completa e duradora.  

 O objetivo da minha pesquisa, iniciada em agosto, é o de aprimorar a 

compreensão do papel da dimensão estética na emancipação humana, analisar de que 

forma ela pode nos ajudar a transformar a sociedade, e quais são os obstáculos e armadilhas 

que podem haver em seu próprio terreno.  

 

 

1.5. As objeções de Arthur Danto à filosofia da arte de inspiração 

wittgensteiniana 

Leonildo Galdino de Santana 

Mestrando em Filosofia - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

 

É a partir da década de 1950 que alguns pensadores começaram a investigar os 

problemas da arte de um ponto de vista da filosofia analítica. Essa reviravolta foi 

provocada principalmente pelas Investigações Filosóficas (1953) de Wittgenstein e pelo 

aparecimento dos problemas originados a partir das novas formas de experimentação da 

arte contemporânea. Desse modo, alguns filósofos passaram a questionar se era possível 

encontrar traços substanciais que permitissem uma filosofia da arte nos padrões da herança 

metafísica. Do ponto de vista desses pensadores, tal modo de analisar os problemas da arte 
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deveria ser rejeitado para que novas alternativas pudessem ser pensadas. Essa perspectiva 

de pensamento, chegou a postular que a procura por fundamentos que determinassem uma 

natureza da arte sempre incorria em impasses, e para que tais problemas fossem resolvidos 

seria de fundamental importância pensar a questão de uma forma diferente. 

O que os pensadores analíticos da arte propuseram para a solução desses impasses 

deve seus fundamentos às contribuições pragmáticas que as reflexões do segundo 

Wittgenstein trouxeram para a filosofia da linguagem. Esses pressupostos, procuram 

justificar que o fenômeno da arte é semelhante aos problemas da linguagem naquilo que 

concerne a noção de jogos de linguagem e semelhanças de família, utilizando, como exemplo, a 

metáfora da caixa de ferramenta e as funções que cada peça desempenhariam nas 

condições em que elas são possibilitadas ao uso, isto é, aos modos como a teoria do 

significado é utilizada no sentido pragmático. O conceito de arte perde seu vínculo com as 

ideias deterministas da metafísica, passando o seu significado a fazer sentido como um 

campo aberto no que concerne às relações das práticas da vida, e na diversidade das 

circunstâncias culturais e das determinações históricas. Assim como as palavras e as 

expressões da linguagem nas Investigações Filosóficas ganham os seus significados nas relações 

de uso que compõe os jogos de linguagem e as práticas da vida, a mesma lógica de 

significação que Wittgenstein propõe como condições do funcionamento do significado 

das palavras é atribuído ao fenômeno da arte por filósofos como Morris Weitz e William 

Kennick. 

Morris Weitz, em seu artigo O papel da teoria na estética (1956), diz que o significado 

do conceito de arte não pode se reduzir a ideia de uma natureza da arte, mas deve consistir 

numa expressão da linguagem que só faz sentido nas relações de uso quando o termo é 

empregado para referir-se aos objetos com determinadas propriedades sensíveis e que 

passam a ser identificadas como arte por meio das relações de semelhanças de família. 

Desse modo, Weitz rejeita as teorias estéticas que pretendem apresentar uma definição para 

a arte, argumentando que qualquer tentativa de solucionar esta questão, apresentando 

atributos necessários, esbarra numa impossibilidade. Analisando as teorias essencialistas da 

arte, ele as rejeita demonstrando que as supostas propriedades necessárias que faria uma 

distinção da arte, sempre incorre no problema da indiscernibilidade de tais atributos, isto é, 

em cada definição, por ele analisada, sempre surgem as propriedades que também 

pertencem às coisas que não são arte ou deixam outras propriedades de fora. Assim, 

questões que buscam pela natureza da arte se constitui como um falso problema, isto é, 

questões do tipo ―o que é arte‖ já contém em si a pressuposição de que a resposta deve ser 
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essencialista. Segundo ele, “não devemos perguntar qual a natureza de um certo x filosófico”, - se 

consideramos que perguntamos pela natureza da arte - pois qualquer resposta a esta 

questão pode ser configurada como ―x é arte‖ e a resposta para este tipo de questão sempre 

exige uma resposta que demonstre todas as propriedades suficientes e definitivas. 

Após rejeitar qualquer possibilidade de definição, Weitz passa a desenvolver suas 

reflexões apostando na alternativa de compreender a arte como um campo aberto para 

novas possibilidades, isto é, considerando novas formas de aparição da arte. Desse modo, 

recorrendo aos pressupostos teóricos das Investigações Filosóficas (1953) de Wittgenstein, ele 

argumenta que “o problema da natureza da arte é como o da natureza dos jogos: (...) se olharmos e 

vermos a que chamamos „arte‟, também não iremos encontrar nenhuma propriedade comum – apenas 

cadeias de similaridades”. Desse modo, a arte se configura como objetos que se relacionam de 

diversas maneiras por meio de diferentes redes de similaridades. O que se configura como 

arte é inerente aos critérios de reconhecimento que se formam pelas relações de 

semelhanças de família que se estabelecem entre os objetos da arte e que só se torna 

possível no uso da expressão ―arte‖ no contexto das relações de atribuição do termo ao 

conteúdo empírico. 

Seguindo um projeto parecido ao modelo teórico de Weitz, William Kennick 

também recorre aos pressupostos wittgensteinianos em seu artigo Does traditional aesthetics 

rest on a mistake? (1958) para demonstrar um modelo que seria adequado para o 

reconhecimento e identificação de obras de arte. Utilizando-se da noção filosófica 

wittgensteiniana da linguagem, Kennick garante que o conceito de arte funciona sem que os 

usuários o tenham definido. Segundo o autor, é necessário apenas que alguém, no uso a 

expressão ―arte‖, o utilize como descrição empírica das propriedades que se assemelham 

àquilo que chamamos de arte no uso cotidiano das práticas sociais e sem que se tenha 

encontrado uma definição para esta questão. Para demonstrar o que se propõe, ele solicita 

que imaginemos um depósito com os mais variados objetos, entre os quais, há obras de 

arte tanto quanto objetos comuns. Segundo Kennick, neste procedimento qualquer pessoa 

que usa a expressão ―arte‖ para referir-se a determinados objetos não teria dificuldade em 

separar as obras de arte das coisas banais, e sendo desta maneira, o autor acredita que esta 

proposta seria suficiente para o problema da definição, isto é, este experimento imaginário 

inspirado no conceito de semelhanças de família permitiria a qualquer usuário compreender 

o que é arte sem que se recorra às definições que os filósofos essencialistas propuseram. 

Insatisfeito com os teóricos que pretendem defender a tese sobre a indefinição da 

arte, o filósofo americano Arthur Danto, procura estabelecer meios teóricos pelos quais 
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seja possível resolver esses problemas e superar os limites colocados pela teoria dos jogos 

de linguagem. As primeiras incursões de Danto sobre estas questões aparecem no seu 

artigo O mundo da arte (1964), através do qual apresenta suas inquietações diante do impacto 

que a arte contemporânea lhe causou ao mostrar que, do ponto de vista das propriedades 

materiais, não é possível distinguir obras de arte de objetos comuns. Mas é em sua obra 

principal, A transfiguração do lugar comum (1981), que Danto desenvolve sua teoria e, também, 

a partir da qual, tenta rejeitar os wittgensteinianos e apresentar as condições filosóficas para 

uma definição da arte. 

O que Danto pretende mostrar é que o debate proposto pelos wittgensteinianos se 

dá apenas por via das propriedades sensíveis das obras de arte. Ele pretende esclarecer que 

as relações de semelhanças de família, ainda que possibilitem identificar determinados 

objetos artísticos no contexto de uso nas práticas sociais, não são possíveis de analisar os 

significados conceituais das obras de arte, pois estes são imperceptíveis, isto é, não podem 

ser compreendidos pelos atributos materiais que compõem as obras. Para Danto, essa via 

materialista acaba se perdendo numa espécie de cegueira ontológica, pois este tipo de 

análise não seria suficiente para compreender a reviravolta conceitual empreendida pela arte 

contemporânea a partir da década de 1960. A arte a partir deste período, desloca o seu 

significado para uma dimensão conceitual no sentido de que, por via da materialidade dos 

objetos artísticos, não seria possível a sua identificação. Danto recorre ao exemplo da Pop 

Art, a qual tem suas propriedades físicas iguais as propriedades das coisas banais e, por esta 

razão, não seria possível a sua distinção por meio das relações de semelhanças de famílias, 

isto é, não haveria como identificar os conceitos corporificados. Considerando estas 

reflexões, Danto desenvolve seus argumentos na pretensão de assegurar que esse estatuto 

imperceptível se configura como uma base pela qual ele irá fundamentar as condições para 

a legitimação das obras de arte.  Sendo desta maneira, sua pretensão é justificar, 

filosoficamente, uma definição para arte em princípios suficientes, quais sejam: a) as obras 

de arte são representações e diferem de coisas reais; b) as obras de arte são coisas que 

corporificam conceitos; c) as obras de arte possuem dimensão metafórica e estilística; d) as 

obras de arte devem ter uma interpretação histórica como exigência de sua legitimação; e) 

as obras de arte devem pertencer ao mundo da arte. Segundo o autor, essas condições 

formam um conjunto coeso de fundamentos que são capazes de sustentar uma definição 

para a arte, e que, se essas exigências forem respeitadas, saberemos fazer a distinção entre 

as obras de arte e os objetos banais. 
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A presente comunicação tem por objetivo apresentar alguns apontamentos acerca 

do possível estatuto ontológico do cinema a partir dos caminhos de pensamento de Martin 

Heidegger (1889-1976). Sabe-se que o tema é uma polêmica dentro do âmbito de sua 

ontologia da arte. Isso se deve a alguns raros comentários aparentemente pejorativos do 

pensador da Floresta Negra acerca da sétima arte. Todavia, pelo menos num momento de 

sua obra, Heidegger elogiou uma película, a saber, o filme Rashomon de Kurosawa em seu 

diálogo sobre a linguagem entre um japonês e um pensador. No indicado texto, podemos 

ler: ―Pensei ter percebido nesse filme o encanto do mundo japonês, que nos leva às regiões 

do mistério‖. O que nos leva a crer que, a priori, o cinema não está fadado a ser concebido 

como uma arte menor ou degenerada. Caso contrário, como Rashomon poderia abrir as 

regiões de mistério do mundo japonês? 

De todo modo, o próprio pensador deixou no frontispício de suas obras 

completas a afirmação de que não possui obras, mas sim caminhos. Caminhos esses 

passíveis de nos abrir a possibilidade de pensarmos o cinema através da questão do ser 

(Seinsfrage). Para discorrer essa questão, partiremos das considerações da essência da técnica 

e da essência da arte em vista de entender o caso particular da arte cinematográfica. 

Almejamos, nesse primeiro passo, evidenciar que a essência da técnica não é nada técnico 

(base para a produção dos filmes), mas sim uma forma do desencobrimento do ente 

enquanto todo e, assim, o que dá unidade a multiplicidade de um mundo. Poder-se-ia 

pensar que as críticas de Heidegger ao cinema fossem oriundas da base tecnológica do 

cinema, porém, como a essência da técnica (o sentido da inquirição de Heidegger) 

enquanto Gestell é antes o desenvolvimento histórico último da metafísica, isso não parece 

ser verdade. O cinema pode ser técnico sem ser regido pela essência da técnica e, dessa 

forma, pode ser uma efetiva obra de arte no sentido propriamente ontológico. Em termos 

basilares, podemos dizer que enquanto a arte traz algo para o desencoberto deixando-o ser, 

a Gestell produz entes a partir de conjunturas amarrando-os num emaranhado de relações 
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encomendadas. Por exemplo, produz-se a caneta para escrever, o sapato para vestir, a 

motosserra para ceifar ad infinitum. Mediante o esboço dessa distinção, explicitamos que a 

arte tem uma natureza profundamente distinta a da Gestell para Heidegger.  

Após, faremos algumas distinções entre o modo de conceber estético e o modo 

de conceber ontológico afim de delimitar a forma como aqui perguntamos pelo artístico. 

Sucintamente expresso, para Heidegger a estética se funda em compreensões metafísicas 

acerca do que é o ente enquanto ente. Além do mais ela parte da postulação de uma relação 

sujeito-objeto realizando sua essentia na consideração acerca do impacto que o objeto 

artístico suscita ou pode suscitar no sujeito contemplador. A arte se torna, por essa 

perspectiva, uma coisa produzida pelo artista tal como quaisquer outras produções culturais 

como a ciência ou a técnica, por exemplo. Por outro lado, quando concebida 

ontologicamente, a obra de arte se torna um acontecimento fundamental do desvelamento 

do ser. Evento mediante o qual se co-pertencem artista, arte e contemplador numa relação 

fundamental e constituidora. Antes da relação sujeito-objeto, Heidegger considera aqui a 

verdade do ser enquanto aletheia dada pela apropriação e expropriação (Ereignis) entre ser e 

homem. Na arte funda-se um tempo histórico na medida em que ali, assim como nos 

grandes momentos do pensamento, algo antes oculto é trazido para a claridade dos 

fenômenos pela primeira vez. 

Diante dessas distinções, a nossa hipótese é a de que a crítica de Heidegger ao 

cinema possa ter como ponto fulcral  o fato de que muitas obras são conjunturais, 

queremos dizer, são encomendados tendo em vista um público consumidor assim como os 

demais entes da técnica, porém levando especificamente em consideração o impacto que 

gerará no sujeito (fundamentação estética). Por outro lado, há obras cinematográficas que, a 

despeito das exigências da indústria, em suas elaborações trazem para o desencoberto o 

efetivamente novo e inaugural. Tais obras não se colocam à disposição da essência da 

técnica como Gestell, mas antes à disposição da essência fundadora mesma do artístico.  

Distinguiremos, nesse momento, a imagem em movimento como a terra (Erde) dos filmes. 

Por Erde, Heidegger entende o que se abre ao modo do que se fecha referindo-se ao 

aspecto material do artístico que não pode ser compreendido adequadamente por 

categorias metafísicas como ousia ou aistheton. A terra deixa ver um mundo (Welt) enquanto 

horizonte determinante de uma época histórica. Diferenciamos, assim, de maneira 

provisória, duas variantes: o cinema conjuntural (regido pela Gestell) e o cinema originário 

(regido pela essência da própria arte). As críticas de Heidegger, a nosso ver, só podem 

recair adequadamente sobre o cinema conjuntural, pois no cinema originário a 
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fenomenologização dos fenômenos parece ser potencialmente similar ao que ocorre em outras 

formas de arte (acontecimento-apropriador da verdade do ser) e não um conduzir ao 

esquecimento do que aqui está a acontecer (amortecimento estético ou fuga do mundo da 

vida a partir do horizonte meramente ficcional). Nesses termos, a nossa afirmativa é a de 

que mesmo tendo como base a reprodução dos sons e das imagens, o cinema pode ser 

compreendido como efetiva arte em sentido heideggeriano. Isso, evidentemente, não se 

enquadra em todo e qualquer filme, mas sim em casos específicos onde a verdade do ser é 

originariamente posta em curso. 

A partir dos momentos indicados, visamos ter cumprido a tarefa de elucidar, 

dentro do escopo de uma comunicação, o sentido do cinema a partir da verdade 

ontológica, a saber, da aletheia: desvelamento e concomitante velamento do ser. Do mesmo 

modo, almejamos ter esclarecido, a título de hipótese, um caminho para entender as 

apreciações de Heidegger e pensar o cinema, a partir de um crivo critico, pela sua via de 

pensamento. A referência básica de nossa exposição será o ensaio A Origem da Obra de Arte 

(Der Ursprung des Kunstwerkes, 1936).  
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Este trabalho possui como proposta versar sobre a estética da arte negro-brasileira 

na dança cênica, um levantamento bibliográfico e leituras da encenação do espetáculo de 

dança contemporânea Cruz Credo16.  Uma montagem do Coletivo Emaranhado apresentado 

na cidade de Vitória/ES em setembro de 2020, espetáculo solo de dança afro-

contemporânea que aborda a interseccionalidade entre o racismo e homofobia. 

Referenciados na cartografia da encruzilhada, filosofia africana, estudos sobre 

performance e nas práticas performativas do povo negro-brasileiro, tecemos informações para 

tratar da epistemologia da arte negra. A metodologia cartografia da encruzilhada aborda a 

cartografia social, neste caso mais especificamente da cultura africano-brasileira. Tomamos 

a diáspora negra como um fato histórico de resistência, coextensivo a um campo social 

                                                           
16 https://youtu.be/-4JZzJd-SYk 
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brasileiro no qual as representações de cultura negro-brasileira e indígenas foram por 

séculos tratadas como inferiores, passando pelo processo epistemicídio. Neste sentindo, 

este trabalho é um engajamento para emancipação da arte negra, com aporte teórico de 

pesquisadores brasileiros e africanos discursamos, na contemporaneidade, sobre a estética 

negra, um saber que se revela em contramão às epistemologias fixas, irrefutáveis, com viés 

eurocentrado. 

Para Luis Carlos Santos (2014, p.148), a filosofia africana reivindica a pluralidade 

das filosofias particulares, em contramão a homogeneidade de territórios, logocentrismo, 

perspectivas dogmáticas, lineares, universais e totalitaristas. Inaicyra Falcão dos Santos 

(2009, p. 33), pesquisadora nas artes negra da cena, sinaliza que as práticas culturais da 

comunidades-terreiros carregam princípios de uma filosofia proveniente do Sudoeste da 

Nigéria e da região de Daomé, terra yorùbá atravessada pela oralidade, cantos, gestos, 

técnicas e ritmos que contribuem na compreensão das diversas epistemologias negras no 

Brasil. Compreender a cosmologia do povo nagô nos ajuda reinscrever a tradição afro-

brasileira, pensar um processo de montagem e encenação que leva em consideração o 

movimento corporal, as relações afetivas e a herança negra, instaura um caminho de 

ressignificação dos valores míticos da tradição africano-brasileira. 

Quando refletimos sobre a histórica do corpo negro no Brasil, sua presença espaço-

temporal, somado aos fatos da diáspora e toda perversidade política contra população 

negra é edificante para um filosofar assentar os pés na contemporaneidade, mas 

compreender que a cronologia desta história, daquele e deste corpo-histórico estão 

entrelaçados, enraizados com seu vínculo ancestral. O corpo na filosofia africana é uma 

grande motriz caracterizada pela construção e desconstrução de identidades dos 

afrodescendentes no Brasil (SANTOS, 2014, p. 64). 

Na filosofia africana temos os mitos como figuras simbólicas, signos e significantes 

que estão alicerçados na diversidade das heranças e perspectivas antagônicas do 

pensamento mítico da metafísica yorùbá. Um compromisso filosófico livre de verdades 

absolutas, conhecimentos imutáveis e ideias claras e distintas, pelo contrário, há uma 

incorporação do passado, mas sem compromisso de reprodução estática destes valores, um 

contínuo-fluxo, relação mitológica que privilegia o corpo e sua experiência terrena, na 

realidade empírica – baraperspectivismo (SANTOS, 2014, p. 79). O método cartográfico traça 

um esboço das relações poder, dando visibilidade para outros campos das ciências 

humanas, abrange a multiplicidade do espaço tempo, estabelecendo saberes outros no 

campo social – campo de forças e relações. Um modelo de análise acêntrico que constrói 
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Mapa Conceitual 1: Cartografia de Encruzilhada – Encruza. Fonte: Elaborado pelo próprio autor. Figura 1. 

multiplicidades lineares ao mesmo tempo que apresenta múltiplas linhas que se cruzam 

nesta linearidade. Formando redes de conexões não hierarquizadas que se desdobram em 

novos pontos e posições (FILHO; TETI, 2013. p. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseado na montagem e desmontagem de mapas, a metodologia cartográfica busca 

romper uma única origem gnosiológica. A encruzilhada como cartografia traz para 

discussão que não há apenas um único caminho, as direções se entrecruzam, assim como 

na filosofia ancestral que fragmenta as totalidades e apresenta viradas epistemológicas 

(SANTOS, 2014. p. 44). 

As paisagens afrodescendentes da filosofia africana no Brasil caminham para evitar 

a epistemologia da universalidade, no que tange à integração cultural brasileira, já que 

somos um contexto histórico em que unidade cultural foi estruturada mediante 

desigualdades, explorações e subalternização dos africanos e indígenas. O conhecimento 

negro-brasileiro e ameríndio foram subjugando enquanto campos de problematização de 

discursos filosófico. A metafísica yorùbá, por exemplo, não é reconhecida como produtora 

de saber nas representações de conhecimento da filosofia ocidental. No século XX se inicia 

um maior questionamento da epistemologia ocidental na qual a filosofia africana abre 

diálogos, apresentando produções acadêmicas e debates que  se debruçam sobre os estudos 

africanos, exemplificado a necessidade de pesquisar o pensamento africano e 

transcendermos o modo eurocêntrico de pesquisa (SANTOS, 2014, p. 113). 

A visão filosófica do pensador nigeriano Wole Soyinka possui o ritual trágico 

yorùbá como princípio da metafísica yorùbá. A questão central de seu pensamento está na 

perspectiva de valorização do corpo enquanto sede de produção de conhecimento e na sua 

relação com o simbolismo dos òrìsà. Apresentando novas leituras sobre a metafísica 
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FIRME, Bernardo. Agô 

Obaluàyé. Vitória/ES, 

2020. Figura 2. 

africana e sua concepção de mundo que engloba o mundo dos ancestrais, o dos vivos e o 

dos não nascidos (SANTOS, 2014, p. 72). Em Cruz Credo é possível sinalizar a relação entre 

ritual, mito e ancestralidade. Questões identificadas em algumas práticas e restaurações de 

comportamentos executadas pelo artista. Por exemplo, no jogo de búzios, que corporifica 

os fundamentos do culto Ifá, atrelado a tríade de Ligiéro o cantar-dançar-batucar no momento 

que o performer evoca os cantos de Èsù e inicia uma dança sinuosa e assimétrica. Ao som do 

avamunha tocado com agogô. 

No Brasil do século XIX, são nos batuques que emergem os principais ritmos e 

danças da diáspora africana nas américas. Os bantos de Angola e Congo sinalizam em suas 

práticas culturais os primeiros elementos para se pensar a estética da performance africana, 

que são atravessadas por pontos três pontos em comum: a percussão, a dança e o canto 

(LIGIÉRO, 2011, p.141). Para Luis Santos (2014, p.65), a gestualidade negro-brasileira é 

dinâmica, nasce da cultura africana e é reinventada no Brasil - desterritorialização -, uma 

manifestação horizontal, com dobras, gingas, o baixo corporal, uma reinvenção – filosofia 

como ancestral. Em uma encruzilha se encontra o mito e corpo, a potência do corpo-ação é 

uma atitude filosófica. Facticidade que é dada em um tempo e espaço no qual o corpo é a 

condição do filosofar. A partir das contingências, corpo na sua experiência, vivência, na 

cultura em que está/foi inserido vai criando suas marcas cindidas pelas circunstâncias e 

suas escolhas – devir. Contudo, o corpo preto no Brasil encontra um cenário em que é 

necessário a luta por libertação epistemológica, cultural e social, neste sentido, pensar 

corpo, é uma imersão em si-mesmo, na ética e na ancestralidade. Ética como reivindicação 

de um espaço próprio, de ampliação das liberdades e da singularidade. 
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A reconstrução das tradições africanas no Brasil  carregam traços da diásporas, do 

período colonial, do modo como as práticas seculares e religiosas foram se estabelecendo, 

este processo de releituras das práticas culturais  assume a restaurações dos rituais, e assim, 

estabelecendo a essência afro-brasileira, criando novos formas de epistemologias, galgada 

na memória coletiva, oralidade e cosmovisão africano-brasileira. 
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1.8. Feminina, táctil, bem-feita: as artes menores sob a leitura de Gilda de Mello e 

Souza 

Rafael Lopes do Valle 

Mestrando - Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

 

Na presente comunicação, buscaremos expor a relação entre o feminino e as artes menores 

segundo a leitura de Gilda de Mello e Souza (1919-2005), a primeira professora de Estética 

do Departamento de Filosofia da USP. Para a filósofa brasileira, as mulheres estão 

intimamente ligadas ao que são denominadas artes menores, por meio do que ela 

conceitualiza como visão feminina. As artes menores aparecem frequentemente na 

literatura especializada, justamente para que os autores possam apontar quais produções 

humanas são dignas de ostentar o título de ―obra de arte‖, ou então, ―Arte‖, com a inicial 

maiúscula. A denominação é feita por exclusão, as artes menores não recebem um estudo 

aprofundado. A questão do que são as artes menores merece ao menos ser colocada. A 

vestimenta, a culinária, a decoração e outras realizações plásticas e poéticas do dia-a-dia são 

ditas menores porque são interessadas, intimamente ligadas à sociedade e sem foros de 

grandeza. Além disso, as artes menores, segundo Gilda de Mello e Souza, são tidas como 

―coisa de mulher‖, estando sua imagem atrelada ao feminino. Como consequência, elas 

ficaram de fora do panteão das artes, sendo relegadas pelos filósofos em seus tratados 

estéticos. É aqui que a filósofa brasileira alarga o conceito de arte menor, e o seu 

pensamento se torna mais interessante. Ela vê que o que é tido como menor é sempre 

posto ao lado do feminino, numa relação de inferioridade ao par oposto, o masculino. Em 

entrevista dada a Walnice Nogueira Galvão, Gilda de Mello e Souza discorre sobre o 

processo criativo das mulheres. Ao fazer isso, a filósofa assume uma oposição entre o 

masculino e o feminino. As artistas inventariam de outro modo, ignorando projetos 

excessivamente racionais, para ir experimentando, substituindo, improvisando, adaptando. 

A entrevistada continua dizendo que as mulheres lidam com o imprevisto, que elas teriam 

sempre guardados para um momento oportuno as sobras, os retalhos, as linhas, os botões, 
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de forma que a norma construtiva feminina seja a combinatória. As artistas trabalhariam 

minuciosamente a sua obra, sempre tendo em vista o bem-feito, a perfeita adequação, não 

há lugar aqui para o grandioso e o heroico das artes maiores. A vestimenta, as artes 

rítmicas, a culinária, a decoração não são artes históricas e europeias, mas ordinárias, 

interessadas, ligadas aos fatos cotidianos. A arte menor não se estrutura com base numa 

organização racional, euclidiana. Ela se estrutura no espaço próximo, táctil, fragmentado. 

Além disso, na medida em que as artes menores são artes do bem-feito, apegadas à 

minúcia, exige-se um olhar capaz de enxergar o mundo de muito perto. Este olhar, 

segundo Gilda de Mello e Souza, é o da mulher, com a sua ―miopia feminina‖, deficiência 

condicionada pela cultura que a qualifica para o detalhe e o perfeccionismo. Walnice 

Nogueira Galvão observa que o processo criativo das mulheres descrito é o processo 

construtivo da vestimenta, e aponta que, segundo o pensamento de Gilda de Mello e 

Souza, na medida em que a moda é tomada como uma arte menor, as mulheres estariam 

fadadas às artes menores. Seria, de fato, esse o destino das mulheres em relação às artes? 

Tanto as artistas quanto as artes menores não ascenderiam para aquilo que é maior? Tudo 

isso corresponde, segundo a filósofa brasileira, a uma visão feminina. Acreditamos que esse 

seja o elemento chave para nossa leitura, pois, apesar de as artes menores serem objetos 

desprezados, vê-se, ao longo da obra de nossa autora, que a designação atribuída às artes 

menores não deve ser tomada em sentido pejorativo, mas encarada pela sua dignidade. A 

questão da dignidade das artes é emergente. Ao se referir aos enormes quadros presentes 

nas bienais, Gilda de Mello e Souza comenta que de grandioso eles só têm em tamanho. O 

que esses quadros representam é a ampliação do insignificante. Essas grandes telas nada mais 

seriam do que o último estertor com que a autoridade masculina procura mascarar uma 

estética do suborno. O insignificante sempre fora desvalorizado, por que agora os homens 

estariam se apropriando do que era relegado às mulheres? Consequentemente, Gilda de 

Mello e Souza parece salvaguardar a arte produzida pelas mulheres, valorizando aquilo que 

lhes é único. 

 

 

1.9. A situação da música na indústria cultural: a relação entre música e ideologia 

segundo Theodor Adorno 

 Luis Filipe de Lima Andrade 

Mestrando – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
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A relação entre música e ideologia na estética musical adorniana, embora se 

apresente como uma questão central desta – leitura que é reforçada e ressaltada, por 

comentadores como Enrico Fubini17 e Max Paddison18, por exemplo – de modo algum é 

algo que se apresenta como evidente, mas, ao contrário, poderíamos dizer que o conceito 

de ideologia, nos escritos musicais do filósofo, se apresenta, no mínimo, de modo ambíguo. 

E isso sobretudo porque, embora Adorno mencione o conceito em vários momentos nos 

seus escritos estético-musicais, ele não se propõe a apresentar uma definição que viesse a 

esclarecer o que significaria o conceito. Nesse sentido, poderíamos formular a seguinte 

questão: o que significa o conceito de ideologia no contexto dos escritos estético-musicais 

de Adorno? Ou melhor, partindo da existência do entrelaçamento entre música e ideologia, 

perguntaríamos: qual a natureza desta relação?  

Partindo desta problemática, antes de mais nada, devemos responder (ou, ao 

menos, ter como ponto de partida) a seguinte questão: teria o conceito de ideologia na obra 

de Adorno um único sentido ou, ao contrário, teria alguma distinção do emprego do 

conceito pelo autor no contexto de seus escritos estético-musicais, que por sua vez, seria 

distinto de como este aparece (e é pressuposto) nos seus escritos que se pretendem 

estritamente filosóficos? A partir disso – e aqui apresenta-se nossa hipótese principal –, 

tentaremos, além de trazer a tona a definição em vista, demonstrar que o conceito, tal como se 

apresenta e é definido em seus escritos musicais, difere-se de como este se apresenta no contexto de sua 

produção que pretende-se mais filosófica do que estética. Pois, se, por um lado, o conceito de 

ideologia em Adorno foi interpretado no contexto de seus escritos filosóficos de modo 

geral – como defende alguns comentadores – como ―forma de ‗pensamento de identidade‘ 

– um estilo veladamente paranoico de racionalidade, que transmuta inexoravelmente a 

singularidade e a pluralidade das coisas em mero simulacro de si‖ (EAGLETON, 1997, p. 

116)19, supomos, por outro lado, que para uma verdadeira apreensão do conceito na 

música, devemos partir das análises do autor em relação à situação da música no contexto 

                                                           
17 ―Para avaliar plenamente a importância histórica de sua extensa obra, é necessário avaliar previamente o 

fato de que nenhum musicólogo jamais tentou captar, com tanta profundidade e acuidade como ele, os 
vínculos que ligam estreita e dialeticamente a música ao mundo da ideologia. É precisamente neste ponto que 
a obra de Adorno difere radicalmente de toda a sociologia da música anterior.‖ (FUBINI, 2007, p. 437, 
tradução nossa). 

18 ―a ‗sociologia da música‘ de Adorno, no sentido mais restrito do termo, também tem um foco muito 
específico: isto é, ela procura revelar a dimensão ideológica da música. A pretensão da música, desde o 
esclarecimento [Enlightenment], de ser autônoma, é falsa consciência quando concebida em relação à sua 
função social como mercadoria.‖ (PADDISON, 1993, p. 184, tradução nossa). 

19 Interpretação que toma como ponto de partida, em grande medida, a obra Dialética Negativa, onde diz 
Adorno: ―Identidade é a forma originária da ideologia. Goza-se dela como adequação à coisa aí reprimida; a 
adequação sempre foi também submissão às metas de dominação, e, nessa medida, sua própria contradição. 
(...) A ideologia deve sua força de resistência contra o esclarecimento à sua cumplicidade com o pensar 
identificador: com o pensar em geral.‖ (ADORNO, 2009, p. 129). 
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da indústria cultural, isto é, da música enquanto mercadoria (Cf. ADORNO, 1978, p. 128; 

MÜLLER-DOOHM, 2005, p. 151; PADDISON, 1993, p. 123). Sendo assim, nossa 

hipótese buscará defender que a ideologia, no contexto dos escritos estético-musicais de 

Adorno, se referiria à condição reificada da música no contexto da indústria cultural, onde 

– para uma verdadeira apreensão e, portanto, análise do fenômeno – precisaríamos levar 

em consideração os impactos (negativos) promovidos pela indústria cultural, tanto a nível 

objetivo (ou seja, na música em si) quanto subjetivo (isto é, de um ponto de vista dos 

ouvintes) – embora, tal como destacaria alguns comentadores (Cf. JAY, 1988, p. 124; 

PADDISON, 1993, p. 123), Adorno, mesmo que analise ambas as esferas, priorize a 

primeira (produção) em detrimento da segunda. 

No que se refere ao conceito de ideologia, sabemos que a tradição filosófica não 

concebe o conceito de forma única, mas, ao contrário, apresenta várias posições distintas e 

ressignificações do mesmo, que abrange desde a formulação crítica de Marx (a ideologia 

enquanto falsa consciência) até desdobramentos contemporâneos que aparecem em autores 

como Lukács, Althusser, Mannheim e, inclusive, o próprio Adorno. A despeito de suas 

múltiplas acepções, interessa-nos aqui o conceito de ideologia em seu sentido crítico-

negativo, onde ―a ideologia é objetável ou porque engendra a ilusão social em massa, ou 

porque mobiliza ideias verdadeiras para fins repulsivos, ou porque tem origem em alguma 

motivação desprezível‖ (EAGLETON, 1997, p. 49). Desse modo, esta comunicação – 

tendo como ponto de partida o diagnóstico de Adorno da música enquanto mercadoria (a 

música constituída, dominada e manipulada pela indústria cultural) –, tem por objetivo 

defender que a música nesse contexto exerce seu papel enquanto ideologia, pois, além dos 

impactos estéticos, ela contribuiria para manutenção e reforço do status quo20, onde uma 

das expressões disto seria – no contexto da regressão da audição – a resignação e 

conformismo dos ouvintes diante da reificação da sociedade atual21. 

 

                                                           
20 ―Juntamente com o esporte e o cinema, a música de massas e o novo tipo de audição contribuem para 

tornar impossível o abandono da situação infantil geral. (...) a ridicularização masoquista do próprio desejo de 
recuperar a felicidade perdida, ou o comprometimento da exigência da própria felicidade mediante a 
retroversão a uma infância cuja inacessibilidade dá testemunho da inacessibilidade da alegria — esta é a 
conquista da nova audição, e nada do que atinge o ouvido foge deste esquema de apropriação‖ (ADORNO, 
1996, p. 90). 

21 Para defender este ponto podemos, por exemplo, partir do que diz Adorno em O Fetichismo na Música e a 
Regressão da Audição: ―O masoquismo da audição define-se não somente na renúncia a si mesmo e no prazer 
de substituição pela identificação com o poder. Fundamenta-se este masoquismo na experiência de que a 
segurança da procura de proteção nas condições reinantes constitui algo de provisório, um simples paliativo, e 
que ao final todo este estado de coisas deve ter um fim. Mesmo na renúncia à própria liberdade não se tem 
consciência tranquila: ao mesmo tempo que sentem prazer, no fundo as pessoas percebem-se traidoras de 
uma possibilidade melhor, e simultaneamente percebem-se traídas pela situação reinante. A audição regressiva 
está a cada momento pronta a degenerar em furor‖ (1996, p. 102). 



38 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2009. 

_____. O fetichismo na música e a regressão na audição. In: _____. Os Pensadores: 
Theodor W. Adorno. São Paulo: Abril Cultural, 1996. p. 65-108.  

______. On the Social Situation of Music. Telos. v. 1978, n. 35, p. 128-164, 1978. 

EAGLETON, T. Ideologia: uma introdução. Trad. Luís Carlos Borges Silvana Vieira. São 
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista: Editora Boitempo, 1997. 

FUBINI, E. La estética musical desde a Antigüedad hasta el siglo XX. Madri: Alianza 
Editorial, 2007. 

JAY, Martin. As Ideias de Adorno. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Cultrix, 1988. 

MÜLLER-DOOHM, S. Adorno: a biography. Trad. Rodney Livingstone. Cambridge: 
Polity Press, 2005. 

PADDISON, Max. Adorno’s aesthetics of music. Cambridge, New York: Cambridge 
University Press, 1993. 

 
 

 

1.10. A casada, a travesti, a praga: devir-mulher e “sociofilosofia” em Agustina 

Bessa-Luís 

Felipe Leal Almeida Resende22 

Doutorando – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

Há na filosofia um problema colocado como uma incontinência continente: é o da 

mulher. Não porque sem tal persona esse campo de saber não tivesse se movimentado em 

suas rupturas – subsiste pelo menos um lado da história que não pode ser deformado ou 

reescrito –, nem tampouco porque são as insurgências do feminino aquelas sublevações 

capazes de, sozinhas, hoje, desobstruir certas problemáticas de continuidade do 

pensamento como incrustadas durante tempos mais longínquos que a secularidade. Antes, 

porque, estando diretamente conectada e dependente de algo como uma comunidade, a 

filosofia, ao  ter tratado de maneira tardia a sintaxe, a inserção conceitual ou os 

pressupostos epistemológicos das posições da mulher, acabou por concentrar, à medida 

―especificista‖ de seu campo, o fator-mulher como algo cuja liberação de espaços de fala 

bastaria para contemplar séculos de esquecimento e escanteamento.  

                                                           
22 Doutorando em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Endereço 

eletrônico: felipe_la2@hotmail.com 
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Sendo a única capaz de gerar vida no sentido comunitário-populacional, mas jamais 

aquela a poder dizer por si mesma de qualquer desses sentidos, a mulher foi, durante muito 

tempo, também, aquela incapaz de gerir as próprias determinações de vida, estando excluída 

– pelas mais variadas formas que não só a exclusão stricto sensu – de qualquer fiabilidade 

política, social, e até mesmo emocional diante de si mesma ou de outrem: ela é, desde a 

Antiguidade, a voz de todas as falas impróprias [do socialmente impertinente e indesejável], 

dita da forma mais imprópria possível (CARSON, 1995). Voz como gênero, como um 

outro método de classificação das posições, não nas quais uma mulher já-é, mas pelas quais 

ela pode tomar a palavra e investi-la de saberes de reconhecimento e de desconhecimento 

para continuar em seu vir-a-ser.  

Parâmetro atado à garganta, ocasionalmente personagem conceitual, espécie de 

antena-prisma do andamento sub-reptício do mundo, termômetro simultaneamente 

sociológico e filosófico, trataremos das possibilidades de duração de uma vida-pensamento 

e dos encaixamentos sociais da mulher através das metáforas do canto e de uma distinta 

entonação dos próprios papéis habituais – dos quais serão ressaltados a travesti, a casada e a 

individuação praga –, como feitas por Agustina Bessa-Luís no livro Vale Abraão, cuja 

primeira publicação data de 1991, e que em menos de dois anos receberia uma adaptação 

para os cinemas pelo centenário e recém-falecido Manoel de Oliveira. 

Ora, sendo ―o canto da vida frequentemente entoado pelas mulheres mais secas, 

animadas de ressentimento, de vontade de potência e de maternagem fria‖, como o postula 

Gilles Deleuze (2012, pg. 71) ao elaborar um conceito que, para além da figura exemplar do 

homossexual, significaria devir-mulher, percebemos que, de fato, seja literária, real ou 

conceitualmente, tratar-se-á não de sê-la em especificidade, de imitá-la a partir de um modelo 

primeiro ou de tomar sua forma, mas de ―emitir partículas que entrem na relação de 

movimento e repouso, ou na zona de vizinhança de uma microfeminilidade, isto é, 

produzir em nós mesmos uma mulher molecular, criar a mulher molecular‖ (ibidem). E 

ainda que esta criação não seja um benefício do homem, mas, ao contrário, prioridade 

sobre ele, é ela ―quem‖ deve primeiro devir-mulher para que ele também o possa.  

Após viradas estruturalistas, substancialistas (identitárias) ou mesmo disciplinares, 

afinal, ―não bastaria tampouco dizer que cada sexo contém o outro, [devendo] desenvolver 

em si mesmo o polo oposto‖ (ibidem, pg. 72), como se participássemos de uma insistência 

na divisão dos sexos, o que nos interessa através da obra de Agustina Bessa-Luís é pensar 

contra o modo de realização social cuja funcionalidade depende do repouso silenciante da 
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atribuição como que tautológica (uma mulher, afinal, exaustivamente e sempre, tem de 

galgar um lugar onde possa possuir, ter, atribuir-se um ser, sendo aquela mulher que no entanto 

só se referirá a si mesma, à uma única mulher), e também contra as operações que 

deslegitimam o campo literário como campo de interesses conceituais, sob o argumento da 

suposta oposição desta forma de escrita ao dito ―real‖.    

Em Vale Abraão, na virada do século XX, a personagem Ema Paiva é um infinito 

substrato de mobilizações das asfixias estéticas (a moda, o homossexual, a travesti), dos 

engessamentos da codificação intersexual e intrafamiliar (a amante, a casada, a fiel geratriz), 

e dos delírios metafóricos ocidentais que durante toda a história letrada não cessaram de 

aproximar o feminino até mesmo das individuações não-humanas (nominações de pragas, 

intempéries naturais, tipificações restritivas de objetos). Mas ao receber de todo o ‗seu‘ 

povo do Vale, como herança mítica e literária, o apelido de ‗Bovarinha‘, ela no entanto 

elevará o protótipo trágico da mulher-infame à sua negação, ou mesmo à sua contrariedade 

infiltrada: é permanecendo casada, perpassando-se (e para o filho homem) com ensinamentos 

de travestis e articulando uma forma longeva de vida ao ponto da imortalidade de seus 

aspectos de fuga àquilo que há de duradouramente apreensível – é, enfim, implodindo o ser-mulher 

enquanto técnica que ela chega, ao menos em vida, à escapar à ligeireza da significação, e 

isto o faz sendo in-conquinstável, permutando as formas pelas quais rompia com as 

conquistas e aquelas pelas quais a elas aderia. ―Por que me chamam a Bovarinha? [pergunta 

a personagem] Bovary era uma esposa modelo, só que não teve quem a apreciasse‖ 

(BESSA-LUÍS, 2004, pg. 256). 

  Uma posição semelhante de questionabilidade entre o individual, o social, o 

genérico e o criativo como posicionados pela mulher é retomada pela poetisa e tradutora 

canadense Anne Carson, para quem, num prefácio à uma tradução singular da tragédia de 

Antígona, mobilizando Judith Butler, Slavoj Zizek, George Eliot, Jacques Lacan e Friedich 

Hegel (2015, pg. 4, tradução do autor), subsistiria em tal figura-mulher uma espécie de 

eterna ironia dentro da comunidade, uma ―terrorista‖, a ocasião de um novo campo dos 

estudos humanos, bem como, quiçá, um exemplar do sentido moral perante e dentro do 

homem (ibidem). Através de Carson, poderemos observar que a seleção das chaves de 

leitura pelas quais certas obras míticas são cristalizadas na história e na história das 

legibilidades contribuem para a formação dos estatutos literários e sociais correspondentes 

à imagem-mulher: podendo ser a história da reinvindicação do indivíduo perante um nomos 

coercitivo contrário às leis familiares, como bem o sabemos, Antígona também poderia ser 
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tomada como a narrativa de um insólito desejo de encontro sexual, incestuoso e 

arquitetado, e de como certas pulsões são invisibilizadas até mesmo na forma de temas, de 

assuntos dados ao comum e passados através da história.  

O escopo de trocas e ―polimorfismos‖ sociais, genéricos e discursivos aos quais se 

dedica Ema ‗Bovary‘ para manter-se inescapável é um arsenal de desaprendizados, 

dramatizações, artifícios, inversões e indecências tanto das formas-mulher quanto das 

posições em que os discursos sobre elas estão em vias de serem práticas comuns, sejam elas 

retóricas, espetaculares ou da ordem da quebra do gênio mimético. Tornando a vida vivida 

e qualificada uma forma de ciência e fazendo da linguagem uma nova aposta com os 

definitivos e estruturas, Vale Abraão salienta, de suas formulações literárias, implicâncias 

pertinentes a um debate sobre os encontros e interseções entre uma filosofia da 

verossimilhança, as vidas em estado de latência da criação artística e as minimizações e 

maximizações de significância do corpo vivo centralizador de desejos a partir de nossas 

sedimentadas doutrinas de conquista sobre o real. 
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2.1.  Liberalismo puro no estado de natureza 
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O presente artigo tem como enfoque a questão da inclinação natural do homem 

para o trabalho, propriedade privada e iniciativa para como os seus pares na obra de 

Thomas Hobbes. Ou seja, o objetivo central do texto apresentado se dá na linha 

embrionária e principiológica do liberalismo na obra de Hobbes.  Tal ensejo se dá em uma 
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época onde vivemos o (re) enquadramento de ideologias que há muito já tínhamos como 

superadas ou perdidas, até mesmo há alguns anos antes, quando o professor Francis 

Fukuyama chegou a afirmar após a queda do muro de Berlim que teríamos chegado ao 

―fim da história‖. Por certo a história nos mostrou que não só as ideologias não morreram 

como se reinventaram e se aperfeiçoaram. Algumas, inclusive, tiveram uma releitura 

considerável nas academias e retornaram às agendas de seminários e demais eventos dentro 

do eixo acadêmico e até mesmo fora dela, como é o caso do eixo governamental. Tais 

questões parecem mais se aproximar do que antagonizar quando observamos os princípios 

e objetivos que as norteiam, quais sejam: liberdade, vida (―feliz‖23 de uma maneira básica) e 

moradia. 

Hobbes costumeiramente na sua obra foi um autor tido como referência para 

questões que dizem respeito a algum tipo de regime que mitiga a democracia (ou o que 

entendemos dela) e opta pela força do Estado sem acordo com a população24. Melhor 

dizendo, que possui inclinações autoritárias em razão da sua visão de natureza humana, que 

pode ser ―egoísta, violenta e bélica‖. Aqui, no entanto, analisaremos a questão sob outra 

perspectiva, mas de acordo com os ensinamentos de Hobbes. Na nossa proposta, levando-

se em consideração os ditames normativos e éticos básicos para uma fundamentação do 

que temos por liberalismo, conforme observamos e estabelecemos brevemente acima, 

temos que Thomas Hobbes também dá fundamentos para uma doutrina liberal sob o 

ponto de vista das liberdades individuais dos súditos. Dito de outra forma, Hobbes 

estabelece em sua obra termos e estrutura para uma sociedade liberal mesmo no seu estado 

de natureza, quando afirma que todo homem naturalmente possui direito a tudo. Na concepção de 

sociedade que antecede o pacto, as pessoas possuem uma inclinação para a propriedade e 

salvaguarda de sua família e sustento. A questão se dá na competição entre as pessoas e 

famílias, quando já não há mais baliza para frear os ânimos das disputas que se darão em 

razão do óbvio: meios de subsistência e propriedade.  

O problema da natureza humana em Hobbes é norteado pelas inúmeras e 

incessantes paixões que fundamentam todo ser humano. No entanto, essa ideia ficou mais 

clara séculos antes bem escrita e direta por Agostinho25 no seu Livre-arbítrio. Dito de outra 

                                                           
23 Trabalhamos aqui com a noção de felicidade que comporta os meios básicos de [sobre]vivência de cada 

indivíduo, mesmo sabendo que a noção de bom e bem são conceitos contingentes e imprecisos. Aqui 
trabalhamos com a noção de moradia, alimentação, locomoção, razoável liberdade de expressão em governos 
que não sejam explicitamente intransigentes. 

24 Pois o soberano não faz pacto com os súditos. 
25  Agostinho faz um apontamento pertinente sobre as paixões humanas na obra ―O Livre-arbítrio‖, 

como podemos notar a seguir: “Julgaremos que para a mente poderá ser um pequeno castigo ser dominada pela paixão e 
despojada das riquezas da virtude, tornar-se pobre e desgraçada, ser puxada por ela em todos os sentidos? Às vezes, aprovar a 
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forma, essa liberdade não pode ser prevista ou medida em todos os homens de naturezas 

diferentes, climas diferentes, idiomas diversos, inclinações díspares, satisfações 

momentâneas ou duradouras. Aliás, o que satisfaz um homem? Um soldado e um poeta 

podem possuir as mesmas satisfações básicas de sobrevivência, como o alimento ou o ar. 

Mas as concepções e gostos acerca do alimento, por exemplo, já podem variar. Podemos 

afirmar que, ou não há medida para a natureza do homem ou ela é exponencial enquanto 

complexidade. Assim, podemos propor a seguinte questão: o que produz o ímpeto do não-

bem em um soldado ou em um poeta? Não há como saber. Mas podemos afirmar que 

ambos estão sujeitos as contingências, que são necessárias e intermináveis e 

indetermináveis, como devem ser. E assim também é a natureza, bem como suas leis. 

Outrossim, vemos também tal regra no estado de natureza. Como prever a ação do homem. 

Não há resposta séria plausível. Mas sabemos, como já foi informado, que há uma 

inclinação natural para comunidade e produção na comunidade. A questão/problema está 

justamente quando todos têm direito a tudo. Pois o egoísmo e a discórdia não são objeto 

exclusivo de Hobbes.  

Nesse sentido, o que é aqui proposto se dá na medida em que os ditames do 

liberalismo não seriam exclusivos do iluminismo britânico, mas sim feitos anteriormente de 

forma mais brutal e realista. Em outra perspectiva, sob o ponto de vista de um Estado 

moderno e assistencialista, as diretrizes do liberalismo lidas a partir de uma perspectiva 

hobesiana de natureza humana e mercado com vontade de construir e o anseio nu pela 

disputa a todo momento em uma sociedade de competição que necessita pela 

regulamentação e assistência emergencial não pode ser vista como algo a ser rejeitado. O 

Estado, em Hobbes, não se apropria ou intervém de forma arbitrária tão somente, pois os 

súditos –levando-se em consideração a linguagem hobesiana- é que procuram e necessitam 

do Estado para a sua salvaguarda e sobrevivência. Não há acordo entre os súditos, mas sim 

uma concórdia discordante. Há, portanto, disputa, anseio e rixa no plano interno e estas 

permanecerão após o pacto.  

                                                                                                                                                                          
falsidade em vez da verdade; outras vezes, parecer mesmo defender o erro; outras condenar o que até então aprovava; e não 
obstante, precipitar-se em novos erros? Numa hora, suspender o seu julgamento até temer as razões que a esclareciam; noutra, 
desesperar de jamais encontrar a verdade e mergulhar totalmente nas trevas da loucura. Amanhã, esforçar-se por abrir-se na 
direção da luz da inteligência, para de novo recair extenuada. Ao mesmo tempo, o império das paixões ao lhe impor sua tirania, 
perturba todo o espírito e a vida desse homem, pela variedade e oposição de mil tempestades, que tem de enfrentar. Ir do temor ao 
desejo; da ansiedade mortal à vã e falsa alegria; dos tormentos por ter perdido um objeto que amava ao ardor de adquirir outro 
que ainda não possui; das irritações de uma injúria recebida ao insaciável desejo de vingança. E de todo lado a que se volta, a 
avareza cerca esse homem, a luxuria o consome, a ambição o escraviza, o orgulho o incha, a inveja o tortura, a ociosidade o 
aniquila, a obstinação o excita, a humilhação o abate. E finalmente, quantas outras inumeráveis perturbações são o cortejo 
habitual das paixões, quando elas exercem o seu reinado. Enfim, poderemos considerar como pouca coisa essas penas que 
necessariamente suportam todos aqueles que não aderem à verdadeira sabedoria, assim como bem o percebes” (AGOSTINHO, 
2013, p.52-53). 
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Assim, visto as breves explicações-chave sobre o que se pretende na obra de 

Hobbes, apontamos uma via liberal inserida na obra de Hobbes, pois notamos que há bases 

liberais na natureza humana por ele proposta. Notamos também que há bases em Hobbes 

na mesma perspectiva para que haja cooperação, mesmo que reservada, entre os Estados 

soberanos. Uma vez que não há previsão em nível mundial –como bem fez Kant- para que 

os Estados não sejam beligerantes a todo momento. Também almejamos, além de apontar 

a perspectiva liberal em Hobbes, discutir e viabilizar uma perspectiva das relações 

internacionais a partir da noção que temos da natureza humana na sua leitura, pois os 

Estados soberanos são releituras imperfeitas –autômatos- dos indivíduos.  

O Estado, como estamos abordando, portanto, não prescreve e não torna uma 

vontade dele a do súdito, mas fará o que for necessário para proteção dos mesmos. Richard 

Tuck, festejado comentador do autor escreve o seguinte sobre a questão: 

 

―(...)Só era possível controlá-lo26 se o soberano tivesse o poder de determinar a 
doutrina pública e de reduzir as disputas em silêncio. Mas esse era 
essencialmente um papel negativo: alinhar opiniões em vez de empenhar em 
garantir a aceitação de qualquer ponto de vista particular. O medo liberal do 
moderno totalitarismo (em especial depois das experiências do século XX) é 
primordialmente de que o Estado disponha de seus próprios alvos ideológicos, 
de que imponha doutrinas racistas ou teorias econômicas particulares aos 
cidadãos. Para Hobbes e seus contemporâneos, no entanto, o Estado era 
praticamente definível como o corpo de uma sociedade que não tem interesses 
ideológicos próprios. Ainda que o Estado fosse cercado por dogmáticos, não 
havia nenhuma razão para que adotasse algum dogma além do que preconiza a 
necessidade de assegurar a sobrevivência de seus cidadãos (TUCK, R. p. 95-
96)‖. 

 

A citação acima corrobora diretamente com a nossa proposta no presente texto 

quando dizemos que o Estado, que é um ser artificial, é resultado dos indivíduos naturais. 

Assim, como indivíduo artificial personificado, não há uma vocação de atitude natural que 

não a própria dos súditos que o formaram. Aqui temos a evidência de que a gênese do 

Estado enquanto programador de diretrizes além daquelas feitas para salvaguarda e 

sobrevivência dos próprios súditos, se ocorrer –e vimos acima que não é o caso- se dá de 

maneira secundária e tem total influência da natureza humana novamente enquanto 

influência no governo27 proposto, seja ele qual for.   

                                                           
26 Aqui o autor faz menção ao condicionante de, se fosse o caso, o que deveria ser necessário pelo 

soberano de suprimir a influência e os dogmas da Igreja.  
27 Não abordamos aqui os tipos de governo analisados por Hobbes por ser do nosso entendimento que as 

diferenças entre eles não é pertinente para o objeto do presente problema de tese. Podemos afirmar, no 
entanto, que independentemente do tipo de governo adotado pelo soberano a situação se daria de maneira 
idêntica ou similar. Ou seja, seja na monarquia, república ou assembleia, o Estado exerceria a sua tarefa 
primeira e básica, que se dá para proteção e salvaguarda. Os objetivos secundários seriam elaborados pelos 
homens de acordo com as suas naturezas, não sendo, portanto, uma aspiração natural do Estado.  
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Bobbio também compartilha do nosso entendimento sobre a mecanicismo na 

personificação do Estado quando aborda a questão, dizendo o seguinte: 

 

―Concebida a natureza como uma grande máquina, penetrar em seu segredo 
quer dizer atingir a compreensão das leis que regulam seu mecanismo. Mas, uma 
vez descoberto esse segredo, o homem é capaz não apenas de imitar a natureza, 
mas também de recriá-la, de aperfeiçoá-la, de acrescer-lhe a potência, 
contribuindo outras máquinas. Uma dessas máquinas produzidas pelo homem 
para suprir as deficiências da natureza –para substituir, com um produto do 
engenho humano, com um artificium, o produto defeituoso da natureza –é, para 
Hobbes, o Estado (BOBBIO, N. p. 31).‖ 

 

 Neste momento do respectivo problema nos aproximamos de uma questão mais 

pragmática –e lógica- da personificação do Estado. Aqui estamos notando a influência da 

filosofia da ciência de Hobbes no que tange a sua formatação de teoria para propor uma 

solução aos problemas que a natureza humana e suas nuances com liberdade total pode 

causar.  

É imperioso notar, por óbvio, que Hobbes foi um homem do século XVII e, 

também, da sua proximidade com Descartes temos uma clara ovação ao meio racional de 

descobertas e inovações. Longe de qualquer crítica ou apontamento sobre a atividade 

racional do homem, mas não temos no presente trabalho este objetivo. Contudo, notamos 

que o ímpeto pela inovação de caráter racional fez com que os homens racionalmente 

tentassem propor uma ordem acima deles próprios, originárias deles e que deles brotasse, 

mas que fosse autônoma. Eis o Estado como vemos hoje: uma síntese biônica e sem 

vontade própria vindo do homem e para o homem.  

Na distopia do Russo Isaac Asimov de título ―Eu, robô‖ (ASIMOV) notamos 

ilustração similar e categórica no que diz respeito aos homens naturais e artificiais, pois o 

objetivo principal dos robôs criados pelo homem era servir e proteger os homens. No 

entanto, visto que a principal norma dos robôs era, como dissemos, ‗proteger os homens‘, 

instaurasse uma ditadura dos robôs. Um vez que estes notaram, mesmo que com sua 

consciência artificial e secundária, que a pior causa das mazelas do mundo contra os 

homens são feitas pelos próprios homens. Assim, na sua lógica racional e artificial, os 

robôs deveriam proteger os homens deles mesmos. No mesmo sentido Bobbio continua 

corroborando com o nosso objetivo no presente problema de tese dizendo o seguinte: 

 
―A ideia de que o Estado, a societas civilis, precisamente enquanto contraposta ao 
insociável estado de natureza, é algo construído pelo homem, um artefato, é o 
fundamento da teoria política hobessiana. Aqui, basta recordar ainda que, além 
de ser comparado ao relógio, o Estado é também comparado por Hobbes àquilo 
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que é o ‗construído‘ por excelência, ou seja, a casa28. [...] Relojoeiro ou arquiteto, 

o homem –ou melhor, o gênero humano em seu desenvolvimento histórico- 
construiu, ao instituir o Estado, o mais complicado, talvez mesmo o mais 
delicado, certamente o mais útil dos engenhos, o que lhe permite nada menos 
do que sobreviver na natureza nem sempre amiga. Se é verdade que o homem é 
chamado não apenas a imitar, mas também a corrigir a natureza, a expressão 

mais alta e mais nobre dessa qualidade de artifex29é a constituição de um Estado 
(BOBBIO, N. p. 33).‖ 

 

Bobbio explicita na sua citação acima o que também defendemos no presente 

projeto que é a noção do Estado como ser artificial, secundário e moldado a partir do 

homem para o homem em sua segurança e sobrevivência. Não é um ‗ser‘ espontâneo, mas 

sim programado racionalmente para ser utilizado em algum benefício, por isso utilizamos a 

expressão ‗secundário‘ acima.  

O Estado é, portanto –e de acordo com Hobbes, Bobbio acima e demais 

comentadores- uma especialidade do homem enquanto criação para salvaguardar o próprio 

homem –o que Hobbes bem chamou de Salus Populi- dele mesmo.  

Nesse sentido, mesmo sendo uma criatura imperfeita oriunda do povo que o 

constituiu, o Soberano seguirá a mesma sina no novo estado de natureza: a disputa, o 

ensejo de salvaguarda e o individualismo basicamente o nortearão. 
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2.2. O Intelectualismo Socrático: (Meta)Ética nos Primeiros Diálogos de Platão 
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O presente trabalho visa explorar a posição ética presente nos primeiros diálogos 

platônicos – comumente denominados ―Diálogos Socráticos‖. Para tanto, trataremos de 

três autores americanos que muito contribuíram para os ―Estudos Socráticos‖. O primeiro 

destes é Gregory Vlastos. Exporemos, então, o desenvolvimentismo30 deste autor e a 

                                                           
30 Desenvolvimentismo é o nome dado para a defesa da desse de que há um desenvolvimento substancial 

no pensamento platônico de tal modo que é possível dividir o pensamento do autor em, ao menos, dois 
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reconstrução que ele faz da ética socrática. Em seguida, trataremos do extraordinário artigo 

de Gerasimos Santas: ―The Socratic Paradoxes‖. Aqui, analisaremos os dois paradoxos – 

centrais para o intelectualismo socrático – da maneira que Santas os construiu. 

Terry Penner é o terceiro grande autor que abordaremos. Destacaremos, aqui, os 

pontos em que Penner discorda dos dois autores anteriormente abordados. Deste modo, 

exporemos a oposição de Penner à reconstrução de Santas dos paradoxos socráticos – bem 

como a maneira como ele os reconstrói. Aqui, é necessário destacar o papel do desejo pelo 

bem na filosofia socrática. 

Ao tratarmos de relação entre Terry Penner e Gregory Vlastos, introduziremos uma 

importante controvérsia acerca da interpretação do intelectualismo socrático: a questão 

relativa ao papel dos fatores não-racionais no intelectualismo socrático. Mostraremos, 

assim, como, na reconstrução de Vlastos (e de outros autores, como Irwin), não há espaço 

para os apetites na ética socrática. Por sua vez, Penner argumentará que há, sim, espaço 

para os apetites no intelectualismo socrático. 

Esta controvérsia, porém, não acaba nessa questão. Entre os autores que há espaço 

para os apetites no intelectualismo socrático, há divergência no que tange a questão de 

quão influentes são estes apetites. Por um lado, temos Penner, Reshotko e Rowe, que 

defendem que eles não causam crenças. Por outro lado, temos Brickhouse e Smith, que 

adotam a posição contrária. 

Uma segunda controvérsia relevante diz respeito ao relacionamento entre a ética 

socrática destes primeiros diálogos e a base metafísica dos diálogos posteriores. Lloyd 

Gerson defende que é impossível compreender os paradoxos socráticos, com suas 

exigências absolutas, sem a base metafísica de diálogos como a República, o Banquete e o 

Fédon. Por outro lado, os autores supracitados discordam da posição de Lloyd Gerson. Esta 

questão, na verdade, nos deixa às portas de outra controvérsia (que, por conta do tempo, 

não iremos abordar): a entre os desenvolvimentistas e os não-desenvolvimentistas 

(comumente chamados de unitários). 

Tendo isso como base, defenderemos um aspecto da posição de Penner (também 

defendida por Reshotko): a defesa de que a Ética Socrática é uma ética naturalista, objetiva 

e descritivista. Assim, passando pelos diálogos socráticos (com destaque para o Eutidemo), 

demonstraremos como não há espaço para ―normas‖ ou ―valores‖ nesta ética. Deste 

                                                                                                                                                                          
períodos: o período Socrático (dos primeiros diálogos) e o período posterior (no qual ele escreveu os diálogos 
intermediários e tardios). Comumente, divide-se em três períodos: Socrático, Intermediário e Tardio. Por fim, 
alguns autores consideram alguns diálogos (ou trechos de diálogos) como transicionais – entre o período 
Socrático e o Intermediário. 
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modo, seguiremos, ao menos em parte31, a distinção entre a Ética Clássica e a Filosofia 

Moral Moderna feita por Anscombe em seu artigo ―Modern Moral Philosophy‖ no qual ela 

defende que o conceito de dever moral (moral duty) é estranho à Ética Clássica – e, 

consequentemente, à ética que, aqui, expomos. 

Essa distinção entre a Ética Socrática e a Filosofia Moral Moderna nos levará a uma 

discussão interessante levantada por, entre outros autores, Katja Vogt: a investigação ética 

deve começar por qual questão: ―o que é o bom/bem?‖ (what is the good?) ou ―o que é o 

correto/justo?‖ (what is the right?). Exporemos, então, qual a resposta que a Ética Socrática 

(entendida como uma ética descritivista) dá a essa questão. E, ao tratarmos desta questão (a 

diferenciação entre o bom, ―good‖, e o correto, ―right‖), chegaremos à resposta ao is-ought 

problem (ou, como preferimos, Guilhotina de Hume) disponível a uma ética descritivista  

Desse modo, partindo da análise do intelectualismo socrático (a posição ética dos 

primeiros diálogos de Platão), finalizaremos nossa exposição com discussões relacionadas à 

Metaética. E, assim, traremos a resposta da Ética Socrática (e, se seguirmos Anscombe, de 

toda Ética Antiga) ao is-ought problem. Por fim, deixaremos claro que esta resposta está 

disponível a qualquer ética descritivista. 
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2.3.  O Sócrates de Arendt e a Doxa 

Jorge Quintas  

 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

 

Pretendo apresentar o resultado parcial de um trabalho que pretende analisar como 

os conceitos de verdade, discurso e política se relacionam no pensamento de Hannah 

Arendt. Defendo que para compreender esses conceitos a figura de Sócrates é fundamental 

para a filósofa. 

 Sócrates foi retomado por vários autores ao longo da história da filosofia e sua 

relação com a política vem sendo compreendida de forma diversa. Para Arendt, a filosofia 

de Sócrates, considerado por ela como um filósofo-cidadão que jamais desistiu da pólis, 

significou o momento em que a política e a filosofia apareceram como indissociáveis. Por 

isso o fato histórico que marca o hiato entre a filosofia e a política é, para a filósofa alemã, 

justamente o julgamento e a condenação de Sócrates. O filósofo grego não ter triunfado 

em convencer a cidade de sua inocência, segundo Arendt, fez Platão ao mesmo tempo 

rejeitar a pólis, parte dos ensinamentos socráticos e a noção de persuasão (peithen). A 

consequência do hiato entre filosofia e política foi à eliminação da filosofia dos afazeres 

públicos, que passou a compreender o homem como um ser singular. Enquanto o homem, 

compreendido na perspectiva da pluralidade, passou a ser exclusividade da política.  

Parto, nesse trabalho, da relação da retórica Aristotélica, entendida como ―a outra 

face da dialética‖, com o conceito de persuasão que Hannah Arendt examina no 

ensaio Sócrates, presente na obra A Promessa da Política, mostrando como esse conceito deve 

ser compreendido em um contexto de crítica da filósofa ao platonismo. A filósofa alemã 

afirma que a oposição entre verdade e opinião é uma conclusão anti-socrática de Platão. Já 

que Sócrates compreendia que ―a doxa não era nem ilusão subjetiva, nem distorção 

arbitrária, mas aquilo a que a verdade invariavelmente aderia‖32. Portanto, ao ignorar o 

sentido de doxa ligado à vida pública como um ―aparecer‖ e compreendido como 

linguagem própria da política, Platão, para ela, se aproxima da ilusão da fuga do filósofo da 

esfera da pluralidade que caracteriza seu pensamento político. Com isso pretendo mostrar 

que para Arendt o debate sobre o discurso e a verdade aparecem como indissociáveis ao 

problema da política. 

Dois conceitos são fundamentais para a argumentação arenditana, a saber, doxa e 

dois-em-um. A doxa para Arendt é um discurso sobre aquilo que me parece, é um modo 
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particular de como o mundo se abre para determinado indivíduo. E afirmar a própria 

opinião, para Sócrates era um meio de ser visto e ouvido pelos demais na pólis e tornar a 

cidade mais verdadeira. Como diz Arendt: ―Sócrates queria tornar a cidade mais verdadeira 

ajudando cada cidadão a parir suas próprias verdades‖33. Com isso Arendt definiu que o 

método socrático consistia era trazer o indivíduo ao debate em um movimento dialético 

que, ao invés de destruir a opinião, como no modelo platônico, revelaria a doxa em sua 

própria veracidade. 

O dois-em-um é um conceito concebido por Arent para refletir sobre o próprio 

pensamento. A pergunta sobre o que nos faz pensar acompanhou a filósofa ao longo de 

toda sua obra, não aparece exclusivamente na Promessa da Política. Na Vida do Espírito, obra 

em que ela mais fortemente se debruçou sobre esse tema, Arendt diz nessa obra:  

―O pensamento é um estar-só, mas não é solidão (loneliness); o estar-só é a 
situação em que me faço companhia. A solidão ocorre quando estou sozinho, 
mas incapaz de dividir-me no dois-em-um, incapaz de fazer-me companhia, 
quando, como Jaspers dizia, ‗eu falto a mim mesmo‘ (ich bleib mir aus), ou, em 
outras palavras, quando sou um e sem companhia‖34  Na Promessa da Política ela 
afirma: ―(...) Além do mais, nos momentos dedicados ao diálogo da solidão 
estritamente só comigo mesmo, portanto, não estou totalmente separado dessa 
pluralidade que é o mundo dos homens e que chamamos, em seu sentido mais 
geral, de humanidade. Essa humanidade, ou antes, essa pluralidade, já está 
indicada no fato de que sou dois-em-um.‖35 
 

Esse conceito, construído por Hannah Arendt na companhia de Sócrates, afirma 

que mesmo sozinho podemos estabelecer um diálogo interno. Ou seja, a solidão não 

significa uma retirada do mundo, mas pelo contrário, a solidão característica da reflexão 

implica em pensar a si mesmo, o que mostra que nossa condição é plural. Os homens não 

só existem no plural como possuem dentro de si a indicação da pluralidade. O jogo de 

pensamento do dois-em-um não é lógico, não gera uma verdade universal, mas uma forma 

de doxa, de aparecer. O que permite ao indivíduo buscar a coerência ou conformidade 

consigo mesmo. 

Catherine Valée diz: ―é na companhia de Sócrates que Arendt elabora alguns dos 

conceitos mais fundamentais do seu pensamento: os de ‗pluralidade‘, de ‗dois-em-um‘, de 

‗juízo‘‖36 Podemos concluir, portanto, queo Sócrates pensado por Arendt se empenha por 

demonstrar para a democracia ateniense a conhecida máxima que a vida sem exame não 

vale a pena ser vivida. Para Arendt, Sócrates fez da filosofia o exame incessante de si 

                                                           
33 ARENDT, Hannah. A Promessa da Política. Rio de Janeiro: DIFEL, 2008a, p. 57. 
34 ARENDT, Hannah. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar. Tradução de César Augusto de Almeida, 

Antônio Abranches e Helena Martins. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p.139. 
35 ARENDT, Hannah. A Promessa da Política. Rio de Janeiro: DIFEL, 2008a, p. 65. 
36 Eccel. D. - O Sócrates de Hannah Arendt: as considerações arendtianas sobre Sócrates. Inquietude, Goiânia, vol. 2, 

n° 1, jan/jul – 2011, p. 54. 
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próprio e dos outros e se esforçou para tornar o pensamento relevante para a instauração e 

fortalecimento do mundo comum como âmbito do relacionamento e convivência ético 

política do humano. 

 

 

2.4. O casamento entre utilidade e justiça na filosofia de John Stuart Mill 

Henor Luiz dos Reis Hoffmann 

Mestrando em Filosofia – UNISINOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo responder à crítica comum que a doutrina 

utilitarista não leva a sério o problema da justiça. Os críticos do utilitarismo compartilham 

da visão comum que a doutrina utilitarista não se preocupa com o problema da justiça, ou 

fracassa na tentativa de conciliar o princípio da utilidade com a ideia da justiça. É possível o 

casamento entre justiça e utilidade? Mill é bem-sucedido no seu intento de promover o 

casamento entre o princípio da utilidade e Justiça? Mill começa o capítulo V do Utilitarismo 

reconhecendo que uma das principais objeções ―a doutrina segundo a qual a utilidade ou a 

felicidade é o critério do certo e do errado tem partido da ideia de justiça‖ (MILL, 2015, p. 

155). Essa dificuldade de ver a justiça em congruência com a utilidade ocorre, segundo Mill, 

porque ―o sentimento mental subjetivo da justiça é diferente daquele que habitualmente 

está ligado a simples conveniência e (exceto em casos extremos deste último) muito mais 

imperativo nas suas exigências‖ (MILL, 2015, p. 156). Lyons ressalta que Mill tem o 

objetivo de minar a visão que a justiça e utilidade estão dissociadas e se ―propõe dissecar o 

sentimento de justiça‖ (LYONS, 1994, p. 71). No terceiro parágrafo, Mill enuncia o 

problema da origem e natureza do sentimento de justiça. 

Se, tudo aquilo que os homens estão acostumados a caracterizar como justo e 
injusto, estiver sempre presente um certo atributo ou uma certa coleção de 
atributos, podemos investigar se esse atributo particular ou essa combinação 
particular de atributos seriam capazes de gerar um sentimento com esse carácter 
e intensidade peculiares em virtude das leis gerais da nossa constituição 
emocional, ou se, em vez disso o sentimento é inexplicável e tem de ser visto 
como uma provisão especial da natureza (MILL, 2015, p. 156). 

Mas, então, o que é justiça? No nosso cotidiano, inúmeras vezes invocamos termo 

justiça e apontamos que isso é justo, aquilo é injusto. Todavia, habitualmente não 

refletimos o porquê algo seria justo ou injusto. Na citação acima, Mill coloca duas possíveis 

vias para responder à pergunta sobre qual a natureza dos sentimentos de justiça. A primeira 
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hipótese é que o sentido de justiça estaria vinculado às leis gerais da nossa constituição 

emocional. A segunda é mais vaga, levantando a possibilidade da justiça ser um sentimento 

inexplicável que teria de estar ligado a uma provisão especial da natureza. Lyons nos indica 

a estrada tomada por Mill, ele ―embarca num estudo da ideia ou conceito, em oposição ao 

sentimento de justiça, a fim de identificar as crenças que são fundamentais para os 

julgamentos sobre justiça e as circunstâncias em que surgem os sentimentos associados à 

justiça‖ (LYONS, 1994, p. 71). Mill analisa o uso dos termos justo e injustos no que diz 

respeito a conduta das pessoas. Ele chega à conclusão de que o termo de justiça se conecta 

ao respeito de direitos legais e morais, ao merecimento, a não quebrar acordos, 

imparcialidade e igualdade. Entretanto, não encontra um elo mental que possa unir todas 

essas diferentes aplicações do termo. 

Nos parágrafos 14 e 15 Mill apresenta a definição de justiça e a distingue da moral. 

Primeiro vamos entender a distinção entre a moralidade em geral e o que é conveniente. 

De acordo com Mill, ―o dever é algo que pode ser exigido de uma pessoa do mesmo modo 

que se exige o pagamento de uma dívida – se não pensamos que lhe pode ser exigido, não 

dizemos que é o seu dever‖ (MILL, 2015, p. 162). Vejamos o exemplo de dois casos: caso 

(i) se x empresta R$100,00 à y; y tem o dever moral de pagar os R$ 100,00; x pode exigir o 

pagamento de y; se y não cumprir a promessa, deve ser punido; caso (ii) y deseja que x lhe 

empreste R$ 100,00; x não possui a obrigação moral de emprestar dinheiro a y; y não pode 

exigir que x lhe empreste a quantia. O primeiro caso refere-se a um dever moral (perfeito) 

porque x pode exigir a pagamento de y, e este pode ser punido se não quitar a dívida. No 

segundo caso, mesmo que y possa argumentar que o gesto de emprestar os R$ 100,00 seja 

algo admirável e desejável, intuitivamente sabemos que não há nenhuma obrigação de X 

em relação a y (dever imperfeito). Rawls apresenta a definição de moral em Mill da seguinte 

maneira: ―certo são os atos que deveriam ser praticados e errados são os que não deveriam 

ser praticados; quem não age de modo condizente com esse preceito deve receber alguma 

forma de punição‖ (RAWLS, 2012, p. 297). Para considerarmos algo errado, devemos 

julgar que o agente deve ser punido de alguma forma pelo o seu ato. 

Mill apresenta uma divisão dos deveres morais em duas classes, que tem efeito de 

jogar luz sobre a caraterística que distingue a justiça de outros ramos da moral. Segundo 

essa divisão, os deveres dividem-se em: os deveres de obrigação perfeita que ―são aqueles 

em virtude dos quais um direito correlativo reside em alguma pessoa ou pessoas‖ (MILL, 

2015, p. 163); e nos deveres de obrigação imperfeita que ―são aquelas obrigações morais 

que não dão origem a qualquer direito‖ (MILL, 2015, p. 163). Isto é, os deveres perfeitos e 
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os deveres imperfeitos fazem parte da moral, ambos estão contidos na moral, entretanto, 

pertencem a ramos diferentes. O que diferencia a Justiça dos outros ramos da moral é que a 

―justiça implica algo que, além de ser certo fazer e errado não fazer, uma pessoa individual 

pode exigir de nós enquanto seu direito moral‖ (MILL, 2015, p. 163). Entende-se por 

justiça, então, aquilo que o indivíduo pode reivindicar como seu direito moral, ou seja, os 

deveres de obrigação perfeita. Por exemplo, um indivíduo pode reivindicar que outros 

respeitem o seu direito à livre opinião, porém, não pode reivindicar que os outros lhe doem 

dinheiro. 

Após estabelecer a ideia de justiça, Mill passa a investigar o sentimento que 

acompanha essa ideia. Para Mill, ―a ideia de justiça supõe duas coisas: uma regra de conduta 

e um sentimento que sancione a regra‖ (MILL, 2015, p. 166). Mill oferta duas hipóteses 

sobre natureza dos sentimentos de justiça. Claramente ele opta pela primeira hipótese, que 

o sentimento de justiça está ligado as leis gerais da nossa constituição emocional. O nosso 

senso de justiça possui grande intensidade psicológica, isto é, surge em grande medida da 

nossa indignação. De acordo com Mill: 

O sentimento de justiça parece-me ser o desejo animal de repelir ou retaliar um 
dano ou prejuízo infligido a nós próprios ou aqueles com quem simpatizamos, 
ampliado de modo a incluir todas as pessoas através da capacidade humana para 
a simpatia alargada e da concepção humano do interesse próprio esclarecido 
(MILL, 2015, p. 166). 

O sentimento de justiça é composto por dois elementos essenciais: o primeiro é 

comum aos animais humanos e não humanos, e refere-se ao que Mill chama desejo animal 

de proteger a nós próprios e os membros de nosso grupo e punir aqueles que venham 

infligir dano aos mesmos; o segundo é alargado pela capacidade humana para empatia e a 

racionalidade, que implica no desejo de incluir a humanidade. O sentimento de repúdio a 

um dano causado para ser de fato um sentimento moral, deverá expressar a defesa de uma 

regra que exista tanto para o seu benefício individual, como o da sociedade em geral. O 

primeiro é comum a toda a humanidade e visa o seu bem, o segundo diz respeito ao desejo 

que aqueles que infringiram uma regra sejam castigados. 

Justiça é algo que uma pessoa pode exigir na forma de um direito moral 

individual, que deve se estender a sociedade como um todo. Não é por acaso que Mill 

menciona Kant e seu princípio categórico, uma vez que ambos os autores partilham da 

visão de que as regras morais adotadas devem atender ao interesse coletivo. Sendo a justiça 

uma reivindicação do direito de uma pessoa a uma determinada coisa, então, o que legítima 

a posse dessa coisa? Ou seja, afinal o que é direito? De acordo com Mill, direito é uma 
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―pretensão válida à proteção da sociedade no que diz respeito à posse dessa coisa, seja pela 

força da lei ou pela força da educação e da opinião‖ (MILL, 2015, p. 166). Ou seja, direito é 

algo que a sociedade tem a obrigação de garantir, e os indivíduos podem ―pressionar, exigir 

sua observância por outros, e assim por diante‖ (LYONS,1994, p. 81). Podemos nos 

indagar por que a sociedade deve defender a posse de um direito? Mill responde da 

seguinte maneira: ―não posso dar-lhe outra razão que não a da utilidade geral‖ (MILL, 

2015, p. 167). Nesse ponto, reside a força do utilitarismo de regras milliano. Rawls também 

nos guia por esse caminho, ―ter um direito é um fato que não depende da comparação das 

utilidades em circunstâncias específicas, mas sim das regras (legais ou não) da justiça e da 

utilidade dessas regras quando seu cumprimento é exigido de todos‖ (RAWLS, 2012, p. 

299). Nos parágrafos (26-31), Mill discorre sobre os mais variados conflitos de prioridade 

entre os preceitos da justiça. Ele defende que a solução para um conflito é apelar para um 

princípio superior ordenador, capaz de estabelecer uma ordem lexical de prioridade entre 

os preceitos da justiça. O padrão de correção é o princípio da utilidade. Utilidade, claro, 

entendida no seu sentindo amplo, a utilidade como interesse permanente do homem.  

Seria possível, então, anular um direito? De acordo com Lyons, ―a afirmação de 

que alguém tem um direito e nem a afirmação de que um direito pode ser violado de forma 

justificável, podem, na visão de Mill, ser estabelecidas com bases no utilitarismo de atos‖ 

(LYONS, 1994, p. 77). Na parte final do UT, Mill reforça que congruência entre justiça e 

utilidade é sustentado por um utilitarismo de regras: 

A justiça é um nome para certas classes de regras morais que dizem respeito 
diretamente aos aspectos essenciais do bem-estar humano, e que, portanto, têm 
uma obrigatoriedade mais absoluta do que quaisquer outras regras para conduzir 
a vida (MILL, 2015, p. 172). 

Para Mill, justiça é definida como um conjunto de regras necessárias para 

satisfazer às necessidades do bem-estar da humanidade. Entre essas regras, podemos 

destacar: 

as regras morais que proíbem os seres humanos de maltratarem ( entre as quais 
nunca devemos esquecer de incluir a interferência indevida na liberdade de cada 
um) são mais vitais para o bem-estar humano do que quaisquer máximas, por 
muito importantes que sejam, que só indicam a melhor maneira de organizar 
algum departamento dos assuntos humanos (MILL, 2015, p. 172). 

As regras morais mais importantes se relacionam diretamente com os interesses 

permanentes do homem, isto é, ―as principais obrigações da justiça se correlacionam, 
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então, com o que podemos chamar de direitos à segurança da pessoa e à liberdade de ação‖ 

(LYONS, 1994, p. 82). 

Embora os críticos do utilitarismo nos alertem para a dificuldade do casamento 

entre a doutrina utilitarista e a justiça, acredito que mediante um cuidadoso estudo das 

obras de Mill, podemos reconstruir uma teoria da justiça milliana em congruência com o 

seu princípio da utilidade. 

 

 

2.5. O significado de liberdade: uma perspectiva arendtiana sobre as Revoluções 

Modernas 

Lorena Moreira Pinto37 

Graduanda em Filosofia - Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

Objetiva-se através desse trabalho apresentar o desenvolvimento da concepção 

arendtiana de revolução, contida no primeiro capítulo de ―Sobre a Revolução‖ (1963). Para 

tanto, pretende-se primeiramente fazer um breve esboço do contexto da obra; em um 

segundo momento, mobilizar os argumentos centrais da autora para sua investigação do 

significado desses fenômenos modernos: a inserção da ideia de ruptura, a relação com o 

processo de secularização e o impacto da questão social para inauguração desse novo 

significado de liberdade. 

A obra ―Sobre a Revolução‖, publicada em 1963, é reflexo das preocupações de 

Hannah Arendt com o seu contexto: a guerra fria reinseriu o tema da liberdade nas pautas 

políticas, utilizando-se desse conceito como um meio para justificar o desenvolvimento e o 

uso dos implementos técnicos para uma possível guerra. Arendt até então já tinha 

percebido essa questão considerando o problema da perda do sentido da política: ao ser 

desapropriado do seu conteúdo original, a política passou a servir como um meio para 

atingir fins ―mais elevados‖. O primeiro fator decisivo para essa mudança de sentido teria 

sido a criação da Academia de Platão, a política passara a funcionar não mais como uma 

esfera própria, mas a serviço de uma finalidade maior, a liberdade intelectual. Essas 

transformações se perpetuaram ao longo da história em uma dinâmica semelhante. A era 

moderna teria por fim consolidado essa relação ao determinar como centro da política a 

administração do trabalho, ou melhor, o sentido do progresso dessas forças, estabelecendo 

uma oposição entre uma concepção negativa da liberdade (individual) em relação à gerência 
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da vida. Tal contraste não somente indicou aquela perda de um espaço adequado para a 

política, como também, definiu aquela liberdade como empecilho ao progresso: em nome 

desse ideal, qualquer liberdade poderia ser destituída ou ainda, dizimada.  

Essa investigação acerca do sentido da política, entretanto, não é concluído por 

Arendt, ela retoma parte dessa questão em ―A Condição Humana‖ (1958) com as 

distinções entre âmbito público e privado. É somente com a publicação de ―Sobre a 

Revolução‖ que a autora especifica aquela dinâmica do problema do sentido da política na 

era moderna, reelaborando o que identifica como a ―ascensão do social‖. Essa obra 

compõe, portanto, o desenvolvimento dessas questões sobre o significado da política e sua 

relação a ideia de liberdade: a guerra persiste, desde a novidade do totalitarismo, como a 

finalidade última da política, cabe, nesse sentido, investigar em que conceito essa 

perspectiva se ancora e identificar como essa se formou. A análise de Arendt sobre tema da 

revolução está em volta desse espectro, como um alerta que a inversão da política pode 

proporcionar: o terror, o controle, a guerra total e a possibilidade real da destruição da 

Terra. A revolução, contudo, é a alternativa desse temor: o seu objetivo é a liberdade, não 

no seu sentido negativo, como uma liberdade individual, mas apresenta o significado 

autêntico da política, o público, a participação, o exercício ativo do discurso e a ação 

conjunta. 

A autora se detêm a examinar dois fenômenos: a Revolução Americana (1765 – 

1783) e a Revolução Francesa (1788 – 1799). Segundo Arendt, esses eventos foram 

decisivos para a tradição do pensamento político: tanto para uma ruptura em relação a essa 

tradição quanto para a construção de um novo paradigma. Sobre essa investigação, cabe 

ressaltar que a autora não busca traçar um estudo estritamente histórico, elaborar a 

correlação entre causas e efeitos, mas um esforço de compreender como as experiências 

desses atores fomentaram a introdução de novos sentidos para aquilo que estavam vivendo, 

isto é, perceber de que modo essas ações agregaram significados diversos para a ideia de 

liberdade e de política. Esses eventos possuem uma magnitude capaz de iluminar a 

contingência inerente às ações humanas, via dessa investigação parte da convergência que 

esses fenômenos expressam com a palavra: cada termo, recorda Arendt, possui um 

―resquício‖ que indica o fenômeno originário dela, se hoje, por exemplo, a relação entre 

liberdade e política persiste, isso se deve a especificidade que a ideia de política possuiu 

com a experiência polis grega, a isonomia. Deste modo, a sua investigação está, em grande 

medida, pautada na análise dos discursos dos revolucionários, ao uso que atribuíram a essas 

palavras sobre suas experiências. 
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Comumente nos remetermos a palavra ―revolução‖ para expressar uma interrupção 

histórica. Arendt, nesse sentido, como dito anteriormente, pensa a influência que esses 

fenômenos possuem sobre a nossa concepção de política. Ela ressalta que essa ideia de 

ruptura estava ausente na política: as rebeliões ou as revoltas integravam a dinâmica de 

decadência ou ascensão de uma política, o domínio desses assuntos permaneciam 

inalteráveis, o que se atingia era uma mudança em uma forma de governo. A política estava 

assimilada em uma concepção ―natural‖ sobre a divisão de grupos. Essa ideia, entretanto, é 

posta em dúvida na era moderna: a fatalidade da pobreza não é mais admitida como algo 

inerente a condição humana. Arendt assevera que essa questão surge com a ideia de 

abundância, a ―descoberta‖ que o empreendimento da América poderia oferecer. A ideia de 

América teria se tornado um símbolo dessa questão, a política não estaria fadada a uma 

eterna repetição, mas uma possibilidade mudança daquela condição social. Arendt não se 

estende nesse momento quanto a influência da Revolução Americana sobre a Francesa e 

pontua que a questão social teria desempenhado um papel menor sobre o fenômeno 

americano. A autora também assevera que a doutrina cristã não teria definido essa questão: 

sob essa perspectiva, a história teria um novo marco, um início, o que poderia perceber em 

consonância com aquela ideia de mudança, contudo, essa ―interrupção‖ histórica teve um 

sentido preestabelecido, possibilitou uma esfera do tipo secular mas que não teria uma 

dignidade própria, o mundano estaria assim submetido à salvação.  

Para Arendt, a ideia do novo é propriamente moderna, apresentou-se para os 

revolucionários no decorrer dos movimentos: aquilo que se iniciara como uma 

reinvindicação por direitos privados, demandou a construção de um novo corpo político. A 

luta contra a tirania concebeu a libertação, contudo, a revolução ambicionava um novo 

desejo, a liberdade, a participação ativa na política. A libertação é condição para a liberdade, 

mas não é suficiente para a efetivação daquelas reinvindicações, é necessário, afirma 

Arendt, um movimento em direção a criação de instituições que assegurem aquela 

demanda. A autora ainda recorda que as revoluções resgaram o fenômeno originário da 

política ao perceberem a insuficiência que um governo circunscrito por direitos civis 

poderia oferecer: esses revolucionários ampliaram a ideia de liberdade, agregando a essa 

concepção um sentido positivo, era preciso estar liberto do medo, da fome, mas também, 

poder ser admitido e participar dos assuntos políticos, exigindo deles a busca de uma forma 

de governo que abarcasse isso. A inserção da ideia do novo foi acompanhada pela 

descoberta da paixão pela ação conjunta.  
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Arendt prossegue sua análise retomando os sentidos que a palavra ―revolução‖. O 

termo ―revolução‖ originalmente possuía uma conotação astronômica, estava associada a 

ideia de repetição, ao movimento regular daqueles objetos. É utilizada pela primeira vez 

nos assuntos mundanos para designar uma retomada a uma ordem, uma restauração, estava 

de acordo com o sentido original da palavra, o restabelecimento desse movimento cíclico. 

A autora relembra que esse sentido foi empregado pelos revolucionários: não se pretendia a 

criação de um novo corpo político, mas a restauração de antigos direitos, usurpados por 

aquele governo. A insurgência da questão social foi decisiva para essa mudança de ênfase, 

em um duplo aspecto: por um lado, estabelecer aqueles direitos e dar o caráter de 

inalienáveis foi seguido do impasse da autoridade, isto é, ocupar a antiga ―legitimidade‖ que 

a monarquia possuía; por outro lado, em função da urgência que esse fator apresentou: a 

pobreza expõe uma das faces da violência, a necessidade do qual estamos submetidos pelo 

processo biológico da vida. Segundo Arendt, esse último aspecto salientou a ideia de 

irresistibilidade que a palavra ―revolução‖ continha: a questão social imprimiu no 

movimento sua força numérica, desencadeando a violência. Deste modo, os fenômenos 

das revoluções passaram a denominar uma força irresistível, fora interpretada dentro de 

uma necessidade histórica.  

Arendt observa que inserção da questão social e a ideia de necessidade histórica que 

reconduziu esse fator, possibilitou a justificação de finalidades alheias à política, o 

implemento da violência.  A crítica que a autora desenvolve ao longo do livro não é 

propriamente uma aversão a questão social, mas a percepção dos problemas da apropriação 

dessa questão como centro do exercício político: a miséria e a pobreza não são questões 

políticas, não é preciso justificar ou argumentar sobre, ela deveria ser uma afirmação tácita 

de sua solução, pois, a libertação é condição para a liberdade, a criação de um espaço 

público adequado para o exercício da ação e do discurso depende da emancipação em 

relação as necessidades da vida. Revolução é o limiar desses domínios, a luta contra um 

regime que nos priva de nossos direitos essenciais se objetiva no momento em que 

percebemos que isso é mais do que um aspecto dessa política, é um problema estrutural e 

depende do esforço em prosseguir essa luta em prol de um novo corpo político que 

materialize a liberdade.  
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2.6. Necropolítica: Reflexões acerca do atual cenário brasileiro 

Matheus Fidelis Ferreira Ventura 

Graduando em filosofia - Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

 

A ―necropolítica‖, termo cunhado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe em seu 

livro homônimo de 2011, é a capacidade de escolha que o soberano possui em decidir entre 

quem vive e quem morre, essa decisão é um atributo fundamental para a soberania no qual 

―Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como 

implantação e manifestação do poder‖ (Mbembe, 2001, p. 123).  Tal finalidade que 

concerne o interesse na promoção da morte de devidos grupos sociais (sejam eles definidos 

de acordo com sua etnia, gênero sexual ou classe). Retirando desses indivíduos seu status 

político, os soberanos encontram formas de eliminar biofisicamente os alvos que eles 

julgam como ―inimigos do Estado‖.  

Apesar de ser um tema polêmico e possuir ações que se apresentam de formas 

desumanas, os passos da necropolítica sempre estiveram de acordo com a própria 

humanidade, de modo que podemos percebê-la em várias ocasiões da história de forma 

totalmente evidente. Para uma melhor compreensão que envolve o termo apresentado pelo 

filósofo camaronês, é ressaltado sua relação com o biopoder, termo utilizado por Michel 

Foucault em seu livro vigiar e punir (1977), que funciona como um mediador na divisão de 

quem vive e quem morre e o termo de soberania. A expressão de soberania, como já foi 

exposto no termo ―necropolítica‖ é a capacidade de decidir quem são os desejados e os 

indesejados da sociedade. essa capacidade é um atributo fundamental para a soberania, ou 

seja, o soberano é aquele que possui o exercício de controle de quem útil e quem é 

descartável de acordo com sua conveniência.  

A soberania está relacionada ao biopoder, que segundo Foucault, o biopoder é 

aquele que tem o domínio da vida sobre o qual ele subjuga, mas como é que ele pode 

decidir quem vive e quem morre? quais seriam essas circunstâncias? tais questionamentos 

faz alusão de que quando compreendemos um pouco da noção de soberania, é suficiente 

para entender como funciona as formas contemporâneas de políticas de guerra, da 

resistência e da luta contra o terrorismo, que tem como objetivo primário de conduzir a 

morte de seu inimigo, ou seja, a guerra se apresenta como elemento favorável para, 

alcançando a soberania, poder exercer o direito de matar. Na formulação de Foucault em 

sua obra Vigiar e Punir o biopoder funciona como mediador na divisão de quem vive e 

quem morre. O controle do biopoder à priori distribui as espécies humanas em grupos, e 
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criando essa subdivisão forma um distanciamento entre esses subgrupos, essa divisão 

Foucault rotula o termo com uma palavra bem familiar "racismo‖.   

É inteiramente justificável, segundo Mbembe, que o racismo tem um lugar bastante  

proeminente na racionalidade própria do biopoder. Considerando mais que as ideologias de 

classe, a raça sempre teve uma sombra presente nos pensamentos e nas práticas políticas 

ocidentais, principalmente quando se tratava de criar uma imagem desumana dos 

estrangeiros para poder subjugá-los e dominá-los. Em outras palavras, o racismo é o 

mecanismo que tem como objetivo a legitimidade do exercício do biopoder. Por exemplo, 

quando determinados grupos são atacados por ter determinadas etnias ou classe sociais, ou 

com intuito de equilibrar a economia do biopoder, racismo cumpre o papel de regular a 

distribuição de morte, tornando possível as funções assassinas do Estado, para Foucault, 

essa é "a condição para a aceitabilidade do fazer morrer" (Mbembe, 2011, p 128). Mbembe 

também expõe o estado de exceção e seu mais completo exemplo, as características do 

necropoder colonial e sua relação com os antigos regimes.  

O Estado de exceção se configura como um estado onde se tem a legitimidade para 

o exercício da morte, possuímos como um completo exemplo para Foucault o exemplo do 

Nazismo, Mbembe compreende que o conceito de estado de exceção tem sido 

frequentemente relacionado ao nazismo, totalitarismo e campos de 

concentração/extermínio. Para o Giorgio Agamben, o Estado nazista é o mais completo 

exemplo do Estado que exerce o direito de matar. Criando um inimigo político, 

organizando guerras contra seus adversários e ao mesmo tempo, expondo seus cidadãos às 

guerras, sendo o Estado Nazista visto como o Estado que abriu caminho para uma 

consolidação do direito de matar, culminando no projeto "solução final". O Estado Nazista 

era uma formação de poder que se caracterizava Estado racista, Estado assassino e Estado 

Suicida, em outras palavras, sua característica era segregar, matar e morrer pelo estado. 

Foucault também afirma que o direito soberano de matar e os mecanismos do 

biopoder estão presentes na forma que funcionam todos os Estados modernos, podendo 

aparecer como elemento constitutivo do poder do Estado na modernidade. As 

características do estado moderno são herdada do Antigo Regime, como a democratização 

da morte, que era composta por cerimônias de passeatas antes de matar um criminoso, para 

propagar um sentimento de vingança travestido de justiça por parte da população, como 

por exemplo, a forca e a guilhotina.  

Características essas que são suficientes para entender os modos operantes das 

políticas de guerra, utilizada pelos políticos contra o terrorismo para conduzir a morte de 
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seu inimigo como objetivo primário, ou seja, a guerra se mostra como um elemento 

favorável para alcançando a soberania, poder exercer o direito de matar. Com base no livro 

e autores supracitados, serão expostas questões sobre como esta ―política da morte‖ se 

atrela em nossa esfera política atual e como se conceitualiza, através dela, uma sistematizada 

―indústria da morte‖. Quando compreendemos o conceito da necropolítica, imaginamos 

que como algo tão absurdo e desumano pode está tão presente em nossas vidas? No atual 

cenário político brasileiro, a necropolítica se apresenta de forma muito evidente, podemos 

pensar em vários exemplos. Existe uma máxima bem peculiar e bem famosa, que é a frase 

―Bandido bom é bandido morto‖, essa frase que alguns acreditam que possuir alguma 

justificativa, na verdade se mostra um caso claro de necropolítica, onde ironicamente a 

violência é combatida com mais violência. 

 

 

2.7. Pontos cegos na Ética de IA 

Nicholas Kluge Corrêa 

Doutorando em Filosofia – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS) 

 

Sistemas autônomos inteligentes cada vez mais estão se tornando parte e ajudando a 

moldar nossa sociedade. Tarefas e trabalhos anteriormente realizados por nós, agora são 

delegados a sistemas embutidos com inteligência artificial (IA). A chamada 4ª Revolução 

Industrial é o culminar da era digital, onde tecnologias como robótica, nanotecnologia, 

genética e inteligência artificial prometem transformar nosso mundo e a maneira como 

vivemos, e no momento atual, a tecnologia mais acessível e massivamente utilizada em 

nossa sociedade é a IA (MAYNARD, 2015). 

Dado o poder transformador da IA, seria extremamente importante que tivéssemos um 

consenso sobre as normas e diretrizes que regulamentam tais tecnologias. O campo da 

segurança e da ética de IA é uma área de pesquisa emergente que ganhou popularidade nos 

últimos anos, onde várias organizações, privadas, públicas, e governamentais, vêm 

publicando diretrizes propondo princípios éticos para melhorar a regulamentação de 

sistemas autônomos inteligentes (GREENE; HOFMAN; STARK, 2019). 

Jobin, Ienca, e Vayena (2019) em sua meta-análise, mapearam os países responsáveis 

pela produção das diretrizes éticas existentes para a regulamentação da IA. A pesquisa dos 
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autores identificou 84 documentos contendo diretrizes éticas para sistemas autônomos 

inteligentes, divididos por onze princípios éticos: transparência, justiça e equidade, não 

maleficência, responsabilidade, privacidade, beneficência, liberdade e autonomia, confiança, 

dignidade, sustentabilidade, e solidariedade, com convergência em torno de cinco 

princípios; transparência, justiça, não maleficência, responsabilidade, e privacidade. Os 

autores também identificaram um aumento de 88% nas publicações envolvendo a ética de 

IA desde 2016, mostrando também que a maioria dos documentos publicados veio de 

instituições privadas (22,6%), organizações governamentais (21,4%), e instituições 

acadêmicas de pesquisa científica (10,7%), outros documentos tendo origens variadas. Já de 

acordo com a meta-análise de Hagendorff (2020), das principais diretrizes éticas publicadas 

nos últimos cinco anos, os principais princípios éticos citados são, semelhantes aos 

mencionados por Jobin et al: responsabilidade, interpretabilidade, e privacidade, 

aparecendo em praticamente todas as diretrizes publicadas. 

Contudo, Hagendorff (2020) aponta em sua meta-análise que os principais princípios 

mencionados nos estudos mais recentes que procuram estabelecer diretrizes éticas para a 

regulamentação da IA (Responsabilização, Interpretabilidade, Privacidade) já têm um 

embasamento teórico e técnico considerável para garantir soluções pragmáticas viáveis. 

Entretanto, várias outras questões ainda não são mencionadas nem pela metade dos guias 

éticos publicados. Segundo Hagendorff, dos 22 estudos publicados nos últimos 5 anos 

propondo diretrizes éticas para a regulamentação da IA:  

i. apenas 9 mencionam direitos trabalhistas e desemprego tecnológico;  

ii. 8 mencionam a militarização da IA e a nova corrida armamentista; 

iii. apenas duas diretrizes éticas publicadas mencionam a falta de diversidade no 

desenvolvimento de IA, problemas relacionados à sustentabilidade, e outros efeitos 

colaterais.  

 

Na revisão de Jobin et al (2019), dos 84 documentos expostos, nenhum tinha qualquer 

ligação com qualquer organização na América do Sul, África ou Oriente Médio, mostrando 

que países correspondentes a mais da metade do globo estão sendo excluídos do debate 

sobre os princípios éticos que devem nortear a futura transformação de nossa sociedade. 

Também na meta-análise de Hagendorff (2020), nenhuma das diretrizes éticas publicadas 

recentemente teve origem nas regiões citadas. A sub-representação de princípios éticos 

como sustentabilidade, reforça a ideia de que o custo humanitário e ecológico de nossa 
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atual indústria tecnológica está sendo negligenciado pelos países menos afetados, ou seja, 

os mais desenvolvidos. De fato, pouquíssimas diretrizes éticas mencionam tais questões, e 

talvez isto se deva ao fato de que é a própria indústria tecnológica, responsável pela 

elaboração de diversas diretrizes éticas publicadas, que tem um alto custo ecológico, social 

e político. 

Atualmente, com o uso da IA empresas podem reduzir drasticamente sua 

necessidade de mão-de-obra humana para diminuir seus custos. Entretanto, a adoção desta 

política de gestão tem duas consequências óbvias: Acúmulo de riqueza para as empresas 

orientadas ao desenvolvimento da IA; Uma população desempregada substituída por 

sistemas autônomos inteligentes se encontraria sem qualquer fonte de renda. Esta realidade 

é melhor resumida por Erik Brynjolfsson38  na seguinte citação: ―É um dos segredos sujos 

da economia: o progresso tecnológico faz crescer a economia e cria riqueza, mas não há 

nenhuma lei econômica que diga que todos serão beneficiados‖. Uma pesquisa realizada 

por Frey e Osborne (2013) estimou a probabilidade da automação para 702 ocupações nos 

EUA. O resultado mostrou uma estimativa de que 47% dessas ocupações serão eliminadas 

pela tecnologia durante os próximos 20 anos. 

Não é segredo que líderes políticos fazem uso de ―bots políticos‖, ou seja, 

geradores de texto automatizados que imitam usuários reais com propósitos políticos. 

Howard e Kollanyi (2016) demonstraram em seu estudo, destinado a investigar o uso de 

bots políticos na plataforma Twitter durante o referendo britânico sobre a adesão à União 

Europeia (#strongerin versus #brexit), que menos de 1% das amostras de contas (bots) 

geraram quase um terço de todas as mensagens sobre o referendo. No Brasil, o uso de 

propaganda computacional e bots políticos foi detectado durante o impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff (ARNAUDO, 2017). E mais atualmente, de acordo com o Bot 

Sentinel39, duas das hashtags mais utilizadas por bots no Twitter são 

―#BOLSONAROORGULHODOBRASIL‖ e ―#TRUMP2020‖. 

Por útlimo, seriam todas essas agendas de pesquisa e diretrizes éticas publicadas 

úteis para regulamentar a indústria de IA? Para Ryan Calo (2017), as diretrizes éticas 

acabam servindo apenas como uma estratégia de marketing, não mitigando riscos nem 

impondo consequências reais quando os princípios éticos são transgredidos. Como diz 

                                                           
38 Entrevista por Rotman, D. (2013). How technology is destroying jobs. [online] MIT Technology 

Review, June 12, 2013. Disponível em: https://www.technologyreview.com/2013/06/12/178008/how-
technology-is-destroying-jobs/ 

39 Disponível em:  https://botsentinel.com/trending-topics/top-hashtags  

https://botsentinel.com/trending-topics/top-hashtags
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Calo: ―[...] Vários esforços estão em andamento, dentro da indústria, do meio acadêmico, e de outras 

organizações, para resolver a ética de IA. Mas esses esforços provavelmente não podem substituir a 

elaboração de políticas‖ (CALO, 2017, pp. 407-408). Em um estudo controlado, McNamara, 

Smith, e Murphy-Hill (2018) exploraram se as diretrizes éticas têm algum efeito sobre a 

tomada de decisão de engenheiros de software. Em sua pesquisa, os autores avaliaram 63 

estudantes de engenharia de software e 105 desenvolvedores profissionais de software, 

analisando se as diretrizes éticas da Associação para Máquinas de Computação40 (ACM) 

teriam alguma influência nos dilemas morais relacionados à produção de software. A 

pergunta que os autores procuraram responder foi: A presença de um código de ética 

influencia as decisões éticas relacionadas ao software? E a resposta foi: ―Apesar de nosso 

objetivo declarado, não encontramos evidências de que o código de ética da ACM influencie a tomada de 

decisões éticas‖(MCNAMARA et al., 2018, p. 4). 

Concluindo, poucas diretrizes éticas procuram apontar problemas envolvendo 

desemprego tecnológico e, dessa parcela, quase nenhuma propõe estratégias para mitigar 

seus efeitos. Os efeitos colaterais políticos e sociais resultantes da aplicação maliciosa de IA 

são geralmente omitidos do debate atual sobre ética de IA. E por fim, praticamente 

nenhuma diretriz ética publicada aponta a falta de mecanismos para reforçar os princípios 

normativos da ética de IA, e a falta de treinamento ético e regulamentação de profissionais 

da área de TI (tecnologia e informação). 
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2.8. Especismo, racismo e sexismo: a interseccionalidade das violências 

Renato Libardi Bittencourt 

Mestre - Professor efetivo de Filosofia do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) 

 

A Filosofia possui notavelmente uma dívida histórica quando se trata da inclusão 

dos animais nos debates éticos, políticos e jurídicos. Nomes como o de Peter Singer, Gary 

Francione , Carol Adams, Melanie Joy ou Angela Davis trouxeram um novo e aguçado 

fôlego para a bioética e para a filosofia política. Diferente das reflexões de tendência mística 

e metafísica da antiguidade clássica (sob a influência das escolas pitagóricas), os debates 

contemporâneos na área da bioética apontam para o entrelaçamento fundamental entre a 

violência dirigida aos animais (sobretudo os da pecuária) e as violências contra grupos 

humanos historicamente oprimidos. No âmago dessa crítica ao Especismo (discriminação e 

violência com base na espécie), diversos pensadores das mais distintas áreas apontam para 

as similaridades ontológicas e práticas entre as diversas violências que podemos observar 

diariamente.  

A presente comunicação pretende apresentar e debater esses fundamentos e 

interseções no intuito de demonstrar com clareza e objetividade que a lógica que embasa o 

https://doi.org/10.1007/s11023-020-09526-7
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2798311
https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2
https://doi.org/10.1038/nnano.2015.286
https://doi.org/10.1145/3236024.3264833
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Especismo é a mesma lógica de supremacia, poder e dominação que, ao longo da nossa 

história, atinge não apenas animais não humanos, como também as mulheres e os povos 

negros, por exemplo. Essa comunicação é fruto e resultado de um projeto de pesquisa e 

incentivo à iniciação científica o qual coordeno desde 2019 no Instituto Federal de Alagoas 

(IFAL), instituição na qual sou docente atualmente. O projeto de pesquisa encontra-se 

concluído e sua execução contou com a participação de quatro estudantes, sendo um 

bolsista e três voluntários. A ausência do debate e das reflexões acerca do Especismo na 

vasta história da filosofia por si só já revelam a urgência e relevância desse tema na 

academia. Por isso, faz-se necessário apoiar e difundir pensamentos e pesquisas que 

pluralizem o conhecimento e auxiliem na busca por uma cultura de paz e de justiça social e 

ambiental. 

Peter Singer, em seu clássico livro ―Libertação Animal‖, conceitua o especismo como 

a tendência da nossa espécie em privilegiar cultural, moral e juridicamente seres humanos 

em detrimento do sofrimento e da exploração de outras espécies animais. Evocando a 

filosofia utilitarista de Jeremy Benthan e de Henry Sidgwick, Singer lança a provocação de 

que o princípio de igualdade que estendemos a todos os seres humanos, independente das 

suas diferenças cognitivas ou físicas, deveria ser igualmente aplicados aos animais por um 

motivo que une todas as espécies animais, incluindo a nossa: a senciência, ou seja, a 

capacidade de experimentar sensações como dor, medo, pânico, estresse ou mesmo prazer. 

Veja o que nos diz o filósofo australiano41: 

 

 

 

No desenvolvimento de seu raciocínio, Peter Singer, fazendo a conexão com outros 

tipos de ideologias supremacistas, vai concluir que a lógica que norteia o Especismo 

(discriminação com base no pertencimento a uma determinada espécie) não é 

fundamentalmente diferente do racismo ou do sexismo, ideologias que igualmente 

privilegiam determinados grupos e suas violências em conformidade com um suposto 

direito natural de superioridade. Ao defender os chamados ―direitos dos animais‖, o 

filósofo nos convidada lembrar do quanto Mary Wollstonecraft, uma das pioneiras da luta 

feminista, foi hostilizada e ridicularizada pela publicação de seu livro ―Vindication of the rights 

                                                           
41  SINGER, Peter. Libertação Animal. Martins Fontes. São Paulo, 2010. 

Uma das implicações desse princípio de igualdade é que 

nosso interesse pelos outros e nossa prontidão em considerar 

seus interesses não devem depender da aparência ou das 

capacidades que possam ter. 
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of Women‖ (Defesa dos direitos das Mulheres). Singer lembra que na época um autor 

anônimo (que agora sabe-se ter sido Thomas Taylor, um filósofo de Cambridge), publicou 

uma obra em tom satírico ―A Vindication of the Rights of Brutes‖ (uma defesa dos direitos dos 

brutos) onde ironizava a ideia de direitos das mulheres, alegando que o mesmo princípio 

poderia muito bem ser estendido aos animais. 

É notável que muitas feministas fizeram justamente essa analogia, essa conexão 

entre os direitos dos animais e os direitos humanos, obviamente que sem a conotação e 

intenções machistas de Thomas Taylor. É o caso da filósofa e ativista negra Angela Davis 

que na obra ―Mulheres, Raça e Classe‖, publicado em 1981, faz diversas analogias entre o 

tratamento de mulheres negras escravizadas e o tratamento dispensado aos animais na 

pecuária. Angela Davis denuncia que há uma lógica comum entre o Patriarcado e o 

Especismo ao analisar o controle de corpos na economia de dominação (animal e 

humana)42. Em seu raciocínio acerca da capacidade reprodutora de fêmeas humanas e não 

humanas, Davis aponta o trabalho de Barbara Wertheimer onde diz o seguinte43: 

 

 

 

 

Outra notória pensadora do feminismo interseccional é Carol J. Adams, que, ao 

perceber uma lógica em comum entre o Especismo, a cultura da carne e o Patriarcado, 

escreveu em 1990 o que viria a se tornar a ―bíblia‖ do feminismo vegano, a obra ―A Política 

Sexual da Carne‖. Nessa obra, Adams aborda diversas perspectivas que vão desde a 

antropologia e a história até a literatura, a propaganda e o pensamento filosófico 

contemporâneo (sem deixar de mencionar os clássicos). A pensadora articula e entrelaça a 

história do Patriarcado com a história da dominação e exploração dos animais pela nossa 

espécie, denunciando a lógica em comum: o controle de corpos (principalmente a 

exploração da capacidade reprodutora)44. Longe de se chegar a uma conclusão metafísica 

ou essencialista do assunto, o que é quase unânime entre os pensadores da bioética 

contemporânea é que o Especismo, assim como o racismo ou o sexismo se assentam em 

                                                           
42  DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. Editora Boitempo. São Paulo, 2016. 
43  WERTHEIMER, Barbara. We Were There: The Story of Working Women in America. Pantheon. New York, 

1977. 
44  Cf. ADAMS, Carol J. A Política Sexual da Carne. Editora Alaúde. São Paulo, 2018. Pg.242 

Uma vez que as escravas eram classificadas como “reprodutoras”, e não como 

“mães”, suas crianças poderiam ser vendidas e enviadas para longe, como 

bezerros separados das vacas. Um ano após a interrupção do tráfico de 

populações africanas, um tribunal da Carolina do Sul decidiu que as escravas 

não tinham nenhum direito legal sobre suas filhas e filhos. Assim, de acordo 

com essa medida, as crianças poderiam ser vendidas e separadas de suas mães 

em qualquer idade, porque “crianças escravas (...) estão no mesmo nível de 

outros animais”. 
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bases históricas, materiais e culturais, não sendo uma marca de uma natural ―essência‖ 

violenta do ser humano, mas consequência reversível de seu comportamento, abrindo-se 

assim uma nova perspectiva: o Antiespecismo.  

Outro ponto em comum entre essas violências (Especismo, Sexismo e Racismo) é a 

objetificação (reificação) que atinge suas vítimas, como é exemplarmente apontado por 

Adams, entretanto, outros pensadores nos legaram com clareza o que demonstra a 

veracidade do raciocínio interseccional: a ideia de que, por trás da lógica de dominação, 

violência e supremacia que atinge esses corpos violados (corpos marginalizados), estão os 

projetos de poder, sobretudo de poder econômico, o que vincula essas violências a uma 

origem em comum: o jogo de poder45. Há toda uma tradição marxista e ecossocialista na 

filosofia e nas ciências sociais que denuncia essa lógica da dominação irracional da natureza. 

A conclusão em que essa tradição (e consequentemente do nosso projeto de pesquisa) 

chegou e que ainda se mostra atual e pertinente é que essa lógica que inter-relaciona a 

violência contra os animais, as mulheres e as pessoas negras não é fruto de um esforço 

semiótico complexo ou forçado, mas antes uma evidente e distinta constatação dos 

projetos de poder e dominação supremacistas daqueles que historicamente usufruem do 

poder, seja a partir do aparelho do Estado, ou da força implacável da cultura. 
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2.9. Melhoramento humano em futuros indivíduos: um debate ético em torno da 

liberdade e autonomía 

Wagner Lafaiete de Oliveira Júnior 

Mestrando – Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

 

Com o advento de novas tecnologias de intervenção no corpo, e a partir de 

fármacos e procedimentos que conseguem interferir na complexidade que é o aparato 

cognitivo humano, pensar em projetos de melhoramento humano deixou de ser utopia e 

passou a ser uma possibilidade bem intrigante. Já é possível imaginar as possibilidades de 

promover alterações orgânicas para que as pessoas sejam mais fortes, mais velozes, mais 

inteligentes e mais propensas a tolerar condições extremas de sobrevivência, também mais 

longevas, mais éticas e mais felizes. 

Diante de tais possibilidades, levanta-se a questão da utilização e disseminação de 

tais tecnologias para que as pessoas possam escolher como melhorar suas condições 

existenciais, melhorando aqueles aparatos elementares que julgam mais importantes. 

Também poderia pensar em projetar crianças que pudessem ter características julgadas 

boas por seus padrões, afinal poderia projetar um filho para não ter doenças e males que os 

prejudicam, ou ter mais inteligência, por exemplo, para aprender matemática ou para ser 

um grande músico.  

Há quem defenda que tais tecnologias para melhoramento deveriam ser proibidas, 

isto é, que consideram que tal tipo de melhoramento humano seria prejudicial em um ou 

vários quesitos, sendo então, passível de reprovação. A este tipo de pensadores pode-se 

chamar de bioconservadores, e parte deles a elaboração de uma série de críticas ao projeto 

de melhoramento humano biotecnológico. Dentre os problemas elencados por pensadores 

bioconservadores, convém a apresentação e discussão de um deles: o determinismo 

genético que aponta para a falta de liberdade e autonomia inerente ao indivíduo 

modificado. Tal argumento afirma que determinar um indivíduo com características prévias 

irá fazer com que o mesmo tenha um plano de vida limitado e determinado. Tendo seu 

horizonte de vida limitado e previamente determinado, o agente não se reconheceria como 

plenamente livre e autônomo. 46 

O questionamento bioconservador pode ser tratado em dois momentos. O 

primeiro momento se refere a um tratamento técnico quanto às tecnologias de 

                                                           
46 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia liberal? São Paulo: 

Martins Fontes, 2004. 
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melhoramento questionadas pelo argumento em questão. O problema técnico enfrentado 

por essa proposta é que a mesma pressupõe que capacidades como inteligência aumentada 

ou a capacidade maior de aprender música ou matemática são determinadas de modo forte, 

isto é, parte da confiança de que existem ou existirão tecnologias capazes de determinar um 

indivíduo com tais capacidades; desconsiderando que na atualidade essas capacidades 

possuem um certo tipo de determinismo fraco, isto é, mesmo que se encontre o gene 

responsável por essas características, ainda assim, é improvável que o gene de fato leve ao 

surgimento das características desejadas. Isso se daria tanto por fatores de desenvolvimento 

celular, quanto por fatores envolvendo o ambiente ao qual o indivíduo estará inserido. 47 

A segunda nuance do problema que poderia ser levantada é decorrente da hipótese 

de que por mais improvável que seja a determinação de tais características em futuros 

indivíduos, ainda assim, ela é possível e os avanços recentes nas tecnologias de edição 

genética fazem com que o horizonte de possibilidades de tais intervenções se torne a cada 

vez mais próximo. Se fosse esse o caso, como se sentiriam os indivíduos modificados 

quanto à sua liberdade e autonomia, dado que foram previamente projetados para serem 

grandes atletas, tocadores de piano, matemáticos ou flautistas? Essa questão é referente a 

situação em que os indivíduos modificados poderiam se sentir tolhidos de sua liberdade ao 

descobrirem que possuem características previamente determinadas por seus pais.  

O fato de as pessoas nascerem com determinadas condições e ―dons‖ para algumas 

áreas do conhecimento, da música e até do esporte, não necessariamente fará com que a 

pessoa siga tais aptidões e se torne qualquer coisa que fosse relativa a expectativa de seus 

pais projetores. Em uma sociedade democrática, as pessoas possuem o direito de decidir 

sobre suas vidas, elas podem seguir suas tendências biológicas que favoreçam certas 

características de aptidão intelectuais ou físicas, ou podem escolher não seguir tais 

facilidades. 48 

Mesmo que uma pessoa seja projetada para ter facilidade de compreender e 

desenvolver teorias matemáticas, isso não fará com que a pessoa tenha necessariamente que 

se tornar um matemático. Durante a vida a pessoa pode desenvolver outras habilidades e 

adotar uma delas, ou pode simplesmente decidir que não seguirá a facilidade que recebeu 

dos seus pais e seguir sua vida normalmente.  

As propostas bioconservadoras em geral conseguem oferecer certa resistência bem 

argumentada contra as práticas de melhoramento, todavia as repostas oferecidas por 

                                                           
47 FRIAS, L. Ética e Genética: a moral da medicina genética corretiva. Veritas, v. 58, n. 1, pp. 99-117, 2013 
48 FELIPE, Sonia. Equívocos da Crítica Habermasiana à Eugenia Liberal. Ethica, v.4, n.3, pp.339-359, 

2005. 
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defensores do melhoramento parecem ser bem-sucedidas em contra argumentar e 

demonstram que os problemas apresentados não são fortes o bastante para que o veto às 

biotecnologias de melhoramento seja imposto. 

 

 

2.10. Os discursos de ódio deveriam ser criminalizados? Uma análise do princípio 

do dano como fundamento da liberdade de expressão 

Wellington Gonçalves 

Graduando de Filosofia - Universidade Federal de São Carlos (UFSJ) 

 

 Baseado em minha pesquisa (2019/25925-3, Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP) minha apresentação tratará de um problema-chave em 

relação à liberdade de expressão, que é da tolerância ou não dos discursos de ódio na 

discussão pública e nas expressões políticas. Ou seja, qualquer ―conduta verbal — ou outra 

ação simbólica ou comunicativa — que intencionalmente expressa extrema antipatia por 

algum grupo ou em relação a um indivíduo com base na participação em algum grupo‖ (J. 

Angelo Corlett and Robert Francescotti, Foundations of a Theory of Hate Speech, The Wayne 

Law Review 48 (2002): 1071–1100, p. 1083), em que essas características identitárias de 

grupo são ―raça, cor, origem nacional, sexo, deficiência, religião e orientação sexual‖(John. 

T. Nockleby, Encyclopedia of American Constitution, verbete:  hate speech. Segunda edição, 

volume I, 2000, Macmillan Reference USA. p. 1277)  

 A questão central que envolve tal problema moral está na indagação de que se os 

discursos de ódio deveriam ser criminalizados sem isso constituir em prejuízo para o direito 

de liberdade de expressão – como é o entendimento da constituição de países como 

Dinamarca, Alemanha, Canadá, Reino Unido, Croácia, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, 

Nova Zelândia, etc - ou se o discurso de ódio é uma consequência inevitável de tal direito, 

o que tornaria qualquer intervenção injustificada. Afinal, o debate a respeito da liberdade de 

expressão e sua justificação está em estabelecer um limite em que discursos de natureza 

ofensiva deveriam ser tolerados ou não. É próprio deste debate lidar com aquela espécie de 

discurso potencialmente imoral, falso ou que assinala algum vício de quem o enuncia.  

 Para tanto, se faz necessário ter um critério de demarcação entre o discurso que 

deveria ser juridicamente tolerado e assegurado por lei sua manifestação e aquele em que o 

Estado deveria intervir promovendo coerção com o intuito de reprimir aquela expressão 

que não fica assegurada dentro desse critério de demarcação. Stuart Mill, em sua obra 
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―Sobre a Liberdade‖, propôs um critério de demarcação que é classicamente referenciado e 

abordado quando se entra nos méritos da tolerância do Estado diante das opiniões e 

discursos manifestos na sociedade. A esse critério de demarcação costuma-se chamar de 

―princípio da liberdade‖ ou ―princípio do dano‖, que assegura que um discurso só deve ser 

impedido se, e somente se, causar dano diretamente a alguém. 

 Mill estabelece que a ação que causa dano a um terceiro é um critério simples e 

menos sujeito a arbitrariedades, portanto, um bom guia para governar a ação do Estado e 

da sociedade civil diante das ações e práticas de indivíduos diversos entre si. Tomo-o, 

então, de partida para explorar o alcance desse princípio e as possíveis objeções que surgem 

quando aplicamos o princípio do dano para pensar o problema do discurso de ódio, sendo 

ele objeto para uma avaliação ética da extensão e limites admissíveis do direito da liberdade 

de expressão e das consequências derivadas desse direito. A questão da expressão dos 

―discursos de ódio‖ e se esses causam algum impacto objetivo sobre os indivíduos coloca 

certos desafios ao princípio do dano, pondo em análise se há ou não a necessidade de 

reformulação desse princípio ou se ele é satisfatório enquanto critério de demarcação do 

discurso tolerável e do intolerável 

 Dos argumentos favoráveis à supressão dos discursos de ódio, derivadas de 

considerações críticas ao princípio do dano milliano, posso destacar duas propostas 

principais: o que é denominado como ―princípio da ofensa‖ e o que chamo de ―princípio 

da dignidade‖. 

 O princípio da ofensa caracteriza-se por considerar que é na ofensa que deveria 

estar o fundamento para se pensar os limites da liberdade de expressão. Joel Feinberg, que 

advoga essa posição, entende que os sentimentos de repulsa, choque ou indignação têm 

peso relevante para o estabelecimento de leis e proibições relativas ao discurso. Por uma 

série de critérios tais como a duração e o valor social do discurso, a facilidade com que ele 

pode ser evitado, os motivos do falante, o número de pessoas ofendidas, a intensidade da 

ofensa e o interesse geral da comunidade, se estabeleceria quais falas seriam passíveis de 

punição ou não. (FEINBERG. J. The Moral Limits of the Criminal Law: Volume 2: Offense to 

Others. Oxford: Oxford University Press, 1985, p.1). O tipo de ofensa que seria o critério de 

demarcação por esse princípio seria a chamada ―ofensa séria‖, que difere da ―mera ofensa‖ 

por não depender apenas do desconforto subjetivo, mas do fato da pessoa que sente-se 

ofendida não poder escapar sem incorrer em danos, despesas e inconveniências irrazoáveis. 

Cohen-Almagor, que também defende essa posição, chega a dizer que o sofrimento 

psicológico advindo de uma ofensa séria pode equivaler-se ao dano físico (COHEN-
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ALMAGOR, R. Harm Principle, Offence Principle, and the Skokie Affair. Political Studies (1993) 

XLI p.453-470. Oxford: Blackwell Publisher, 1993 p.459). 

 Feinberg ilustra esse argumento pelo experimento mental do ―passeio no ônibus‖, 

onde ele cria um cenário no qual passageiros de um ônibus são submetidos a diferentes 

situações de forte repugnância no qual não podem simplesmente escaparem ou ignorarem, 

mas que não sofrem nenhum dano direto. A conclusão desse experimento seria que se é 

razoável alguém pedir uma intervenção para que alguém, por exemplo, que come 

excrementos fosse impedida de fazê-lo na frente de outras pessoas, o mesmo seria aplicável 

a certos tipos e modo de expressão de uma opinião.  (FEINBERG. J. The Moral Limits of the 

Criminal Law: Volume 2: Offense to Others. Oxford: Oxford University Press, 1985 pp.10-22) 

 A outra posição que concorre ao princípio do dano é o ―princípio da dignidade‖. 

Para quem defende esse princípio, entende que os discursos de ódio atacam a uma 

propriedade intrínseca da própria condição do indivíduo enquanto pessoa. Para quem 

defende o princípio da dignidade, a posição que favoreceria que dano não se restringiria à 

agressão física ou ameaça direta desta, mas que dano poderia ser estendido para alguma 

noção de ―violação da dignidade‖ em decorrência das consequências negativas que certos 

tipos de discursos podem ter na manutenção de hierarquias sociais desfavoráveis para 

grupos minoritários ou marginalizados, como argumenta Jeremy Waldron e Steven J. 

Hayman[…] O que Waldron reconhece como ―dignidade‖ (WALDRON, J. The Harm of 

Hate Speech. Cambridge: Harvard University Press, 2012, p.5) — a posição social básica de 

serem vistos como cidadãos de boa posição — pode ser posta em paralelo com o que 

Heyman chama de ―direito ao reconhecimento‖, que é o direito que todos os seres 

humanos têm de serem reconhecidos como pessoas. (HEYMAN, Steven J. - Free Speech and 

Human Dignity. Yale: Yale University Press, 2008, p.171) 

 Pode ser dito que o princípio de dignidade é uma espécie de evolução do 

argumento que a feminista anti-pornografia Catharine MacKinnon elaborou para apontar 

que o consumo e fabricação de material pornográfico era imoral e deveria ser reprimido 

pela força da lei.  

 MacKinnon se baseia na teoria dos atos de fala, que divide os discursos em ―atos 

locutórios‖, que dizem respeito ao simples ato de dizer alguma coisa contendo algum valor 

semântico associado com o sentido literal da sentença; os atos ilocutórios, que se referem 

aos enunciados que fazem a ação que correspondem ao que dizem, associada com alguma 

ação pretendida; e os atos perlocutórios, que são relacionados com os enunciados que 

buscam produzir efeitos emocionais em quem os ouve. 
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 O cerne do argumento de MacKinnon é entender que discursos ilocutórios não 

devem ser tratados como mera expressão de uma ideia ou opinião (que seriam atos 

locutórios), mas como uma ação real, tal qual as demais ações que os indivíduos tomam e 

que podem ser regulados pela lei, como o consumo de um determinado produto, a 

circulação entre um ponto A e B, a troca do título de propriedade de uma pessoa para 

outra ou quando alguém soca o rosto de um terceiro (MACKINNON, Catharine. Only 

Words. Cambridge: Harvard University Press, 1996, pp.30-31) 

 Waldron toma para si o argumento de MacKinnon para transpô-lo aos discursos de 

ódio e alegar que o problema moral destes, da mesma maneira que MacKinnon via na 

pornografia, estaria na violação da dignidade da pessoa por si mesma, independente de 

algum dano direto afligido ou não sobre o indivíduo. 

 Contudo, vejo problemas em ambas as posições favoráveis às leis contra discursos 

de ódio. Do lado dos proponentes do princípio da ofensa, penso que há um problema logo 

de partida na escolha da ofensa como fundamento: penso que a abordagem do princípio da 

ofensa sofre problemas tanto em razão de optar pela ofensa como fundamento para traçar 

a fronteira dos discursos protegidos daqueles que não são, quanto por problemas 

conceituais advindos justamente por tomar como princípio a ofensa para se pensar nos 

problemas morais advindos dos discursos de ódio. O conceito de ―ofensa séria‖ do 

princípio da ofensa, que é um conceito confuso porque se mistura com o sentido menos 

sério de ofensa, que faz Feinberg perder muito tempo distinguindo-a da ofensa que não é 

séria, a que o princípio dele não ―atacaria‖, da ofensa séria. O próprio uso do termo 

―ofensa‖ se torna um complicador pra essa categorização. Um outro problema que 

Waldron vê quando se elege a ofensa para marcar o critério de demarcação é que ―ofensa‖ 

carrega um teor subjetivo muito forte, no qual é difícil de se desvincilhar.  

 Quanto ao segundo, o princípio da dignidade carrega dificuldades em justificar a 

proibição aos discursos de ódio porque, assim como argumenta Robert Mark Simpson em 

―Dignity, Harm and Hate Speech‖, existem boas razões para crer que as leis que regulam os 

discursos de ódio têm pouca evidência de eficácia (como mostra a experiência histórica da 

falta de relação entre regulações mais pesadas no discurso e na tolerância com os judeus na 

sociedade na República de Weimar). E também diz que o discurso de ódio, em si mesmo, 

não tem força para fazer com que um indivíduo deixe de ser visto como um ―cidadão de 

boa posição‖. Em sociedades liberais e democráticas em que grupos minoritários e 

historicamente desfavorecidos já são protegidos, não há perigo do hate speech mudar esse 

status. 
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 O discurso de ódio é inerentemente um ―caso isolado‖. E quando ele é ―sistêmico‖ 

a proibição pouco ou em nada adianta, vide o caso, novamente, da República de Weimar, 

em que se punia discursos antissemitas, mas isso pouco adiantou para que o antissemitismo 

na Alemanha deixasse de ser popular. 

 Uma vez que o Estado e a sociedade em geral têm uma opinião favorável aos 

membros de minorias historicamente desfavorecidas como ―cidadãos de boa posição‖, 

então o discurso de ódio tem efeito desprezível. Não há motivos fortes o suficiente para 

crer que a presença deles tenha alguma relação considerável de causalidade para fazer com 

que as pessoas desses grupos caiam da posição social que estão para uma menor.  

 

 

 

2.11. Fronteira entre liberdade de expressão e discurso de ódio – Um breve 

exame. 

Gabriel Carrapatoso 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 

 

Reinaldo se considera uma pessoa de bem, pai de família, paga as contas em dia e 

tem sua casa própria. Certa manhã, enquanto se locomovia ao trabalho, se deparou com 

uma performance na praça em frente ao seu escritório: Um coletivo feminista fazia danças 

e entoava cânticos com dizeres - ―meu corpo minhas regras... legalização do aborto já! 

(Entre outros) ‖  

Abismado, Reinaldo filmou um trecho da encenação em seu celular e foi direto à 

delegacia prestar queixa. Mostrou as filmagens e após a inspeção, Sargento Antony afirmou:  

 

- Infelizmente, não podemos ajudar. 

Indignado Reinaldo retrucou – Como assim? Como podem permitir essas práticas pagãs 

em local público? 

- Sinto muito, mas a encenação delas é uma forma de manifestação legítima... 

- Você está louco! - Continuou Reinando, já apontando os dedos – O aborto é proibido, 

não podes permitir um grupo de meninas revoltadas sair incentivando crimes por aí! 

- Calma, meu senhor, o aborto é proibido sim, mas o direito de defendê-lo não. – Conclui 

Sargento Antony. 
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Esse diálogo fictício apresenta algumas questões sobre liberdade de expressão: Há 

limites para a liberdade de expressão? Até que ponto a liberdade de expressão pode ser 

exercida? O que ou quais atitudes são passíveis de serem censuradas? Quais são os limites e 

quem os define?  

 

FRONTEIRA ENTRE LIBERDADE E ÓDIO 

 

A liberdade de expressão é um tema causador de dissonâncias filosóficas e morais, 

dada à complexidade de suas interpretações e áreas de concretizações. Entretanto, a 

liberdade de expressão constitui um direito fundamental aos Estados democráticos. Para 

iniciar o exame sobre os caminhos da liberdade de expressão, vê-se a necessidade de 

compreender, mesmo que de forma breve, sua gênese e evolução ao longo do tempo, bem 

como, entender os princípios que conduzem o pensamento em questão.  

A partir do século XVIII, a noção de liberdade começa a tomar corpo como 

afirmação à dignidade humana quando pensadores iluministas colocam em voga a 

discussão sobre liberdade, direito e razão. Sintetizada pelo famoso aforismo erroneamente 

creditado ao Voltaire49 ―Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a 

morte o seu direito de dizê-lo. ‖ A liberdade de expressão torna-se pauta de diversos 

ambientes constitucionais. 

Dessa forma, a liberdade de expressão foi se consolidando como essencial a 

dignidade humana e assegurada por lei como valor essencial a vida, e a violação desse 

direito é passível de punição, entretanto, a própria lei cria mecanismos para limitar a 

liberdade de expressão, tendo em vista a garantia dos demais dispositivos normativos. 

Logo, a censura se torna ferramenta para ambos os princípios constitucionais caminharem 

juntos e em sintonia.     

Cabe aqui examinar quais fundamentos éticos e morais são afirmados pela 

constituição para delimitar a fronteira entre liberdade de expressão e censura. Para guiar a 

discussão sobre liberdade de expressão usaremos como ponto de partida as teorias de John 

Stuart Mill, teorias essas que são utilizadas até hoje como fundamentos para constituição de 

leis. 

Para Mill, a liberdade deve ser soberana e assegurada pelo Estado, sendo elemento 

essencial para a autonomia e desenvolvimento humano, entretanto ao extrapolar 

                                                           
49 Frase escrita em 1906 no livro amigos de Voltaire, por S.G. Tallentyre, é uma tentativa de sintetização do 

pensamento de Voltaire, entretanto nunca escrita ou falada pelo mesmo. 
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parâmetros civilizatórios e ao interferir na liberdade alheia, torna-se passível de coerção 

constitucional. Ele denomina esse conceito como princípio do dano:  

Esse princípio é o de que a autoproteção constitui a única finalidade pela qual se 

garante à humanidade, individual ou coletivamente, interferir na liberdade de ação de 

qualquer um. O único propósito de se exercer legitimamente o poder sobre qualquer 

membro de uma comunidade civilizada, contra a sua vontade, é evitar danos aos demais. 

(MILL, 1964, p.72). 

O referido princípio anseia regulamentar até que ponto a liberdade individual pode 

chegar, coroando a declaração francesa de direito do homem e cidadão de 1789.  

Complementando a ideia do princípio do dano, Mill defende a liberdade de 

discussão em busca da verdade, colocando o ser humano no posto de ser falível, ou seja, 

ser que não está acima da verdade ou com total razão. Sendo assim, a discussão faz-se 

necessária a fim da troca de pensamentos. Logo, cercear um argumento no qual discorda é 

colocar-se como infalível e imune a erros, tão pouco impor a razão a outros estará 

sufocando a liberdade de expressão: ―Se qualquer opinião é compelida ao silêncio, aquela 

opinião pode, por alguma razão, ser verdadeira. Negar isso é assumir nossa própria 

infalibilidade‖ (MILL, 1964, p. 292). 

Acrescenta-se aí o conceito de ―mercado livre das ideias‖, nele é colocado que por 

mais errônea que uma opinião pareça, não se pode deixa-la em silêncio, da mesma forma 

que não há uma verdade absoluta a ponto de não ser discutida. Por fim, todas ideias devem 

ser expostas e aquela que chegar mais perto da verdade se sobressai e as outras caem em 

esquecimento. 

Portanto, vimos que o caminho sobre a liberdade de expressão é denso e reflexivo, 

o pensamento de Stuart Mill é de grande influência sobre o tema, criando as teorias do 

―princípio do dano‖, ―falibilidade‖ e ―mercado livre das ideias‖. Todavia, há de se notar 

certa fragilidade no que diz respeito à definição do ―dano‖, abrindo margem para ambíguas 

interpretações sobre discursos odiosos. A próxima seção competirá em se aprofundar na 

discussão acerca dos limites da liberdade de expressão e discurso do ódio.  

Dessa forma, vê-se a necessidade da definição do conceito de discurso de ódio e 

sua forma em detrimento da liberdade de expressão assegurada por lei. Como definição 

básica de discurso de ódio, o filosofo Jeremy Waldron afirma que: são aqueles disparados 

obstinadamente com o intuito de ferir a dignidade de um grupo social, seja ele por aspectos 

como religião, nacionalidade, cor da pele ou orientação sexual. De acordo com Waldron, 
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quando perpetuado, o discurso de ódio, passa a gerar efeitos nocivos que poderão perdurar 

no tempo de acordo com o veículo de transmissão utilizado. 

É sugestiva a compreensão que o discurso de ódio é aquele que visa difamar um 

determinado grupo por preconceitos de distintas origens, com o foco principal na 

desvalorização do outro. De antemão já é possível identificar que o discurso de ódio causa, 

inicialmente, danos morais e psicológicos aos seus alvos, e posteriormente pode levar a 

violência.  

Surge, então, a necessidade de delinear o que pode ser configurado como discurso 

de ódio, há um consenso de que casos de intolerância extrema são considerados crimes, 

entretanto, todo tipo de discurso que carregue consigo formas de preconceito deve ser 

enquadrado como discurso de ódio e ser censurado? Há diferenças entre quadros de 

intolerância? 

Nota-se aqui, que a questão reside na busca por critérios que sustentem as decisões 

para o uso de coerção coletiva, para tal, tentamos trazer um conjunto de parâmetros a fim 

de pensar a regulação dos chamados discursos de ódio, para nortear esses exercícios 

usamos o autor Jeremy Waldron com complementação de outros autores. 

Waldron em seu livro The harm in hate speech, diferencia-se na argumentação sobre 

discurso de ódio quando coloca em consideração a intencionalidade e a diferença 

qualitativa do discurso. Para ele, a expressão odiosa não é aquela que tenta, ―apenas‖, 

colocar em cheque o status de algum grupo, mas sim a tentativa meticulosa de ameaçar e 

intimidar uma comunidade, o discurso feito para degradar.  

Segundo Waldron, caso o critério principal para censurar um discurso fosse o 

incômodo ou um ressentimento causado a uma pessoa, a liberdade de expressão poderia 

estar comprometida, dada a subjetividade dos sentimentos, logo, correríamos risco de 

grande parte do debate público viver sob a escuridão da censura. 

Complementando o pensando de Waldron, outro critério plausível para regulação 

de um discurso de ódio é a habilidade deliberativa da expressão. Ou seja, por mais que uma 

expressão possa conter elementos ofensivos, deva ter validade quando ancorada à 

argumentos convidativos ao debate. Já aquela expressão que tem a única finalidade de 

humilhar, inferiorizar e encerrar o debate, essa sim deve ser impelida. 

Para elucidar os critérios colocados, vamos fazer um exercício de analise, pegando por 

exemplo, dois tipos de expressões da mesma origem, porém com melodias diferentes: 

Expressão 1: Pretos são burros, não devem fazer faculdades. 
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Expressão 2: Historicamente a população negra teve uma defasagem no processo de 

ensino aprendizagem, portanto, a ascensão de negros na universidade acaba por nivelar o 

ensino por baixo.  

De antemão é importante deixar claro que as duas expressões são extremamente 

racistas, a questão aqui é a forma que são expressadas: Na primeira, a ofensa é direta e 

conclusiva. Já a segunda, por mais que consideremos bizarros e inválidos, são argumentos, 

e esses devem ser debatidos e comprovados falsos. A censura descomedida é um tanto 

quanto perigosa, tendo em vista a possibilidade de discussão e criação de ciência. Casando 

aqui com a teoria do mercado livre de ideias de Stuart Mill.  

Há de ressaltar que a valorização do debate político deve ser feita em uma 

sociedade democrática e plural, desde que, não se resuma em ofensas e insultos, se as 

ofensas assumem o protagonismo na discussão, inevitavelmente, a parte mais vulnerável 

sofrerá as consequências.  

Quando uma das partes da discussão é silenciada o próprio debate sofre prejuízo. 

Como por exemplo nas discussões acerca das cotas raciais em universidades públicas, os 

debates proporcionaram avanços consideráveis nas últimas décadas, dada a força da 

argumentação, caso houvesse censura no começo, quando teorias racistas estavam em 

voga, poderíamos ter estagnado no que diz respeito ao avanço científico.   

Portanto, a liberdade de expressão é fundamental para o funcionamento 

democrático das sociedades, entretanto, seu uso de maneira ilimitada pode vir a ser 

prejudicial para a própria existência da mesma. Para destrinchar esse paradoxo, fez-se 

necessário uma discussão filosófica sobre as questões éticas e morais acerca do tema a fim 

de um fio delineador sobre até que ponto a liberdade de expressão deve ser tutelada pelo 

Estado.  

Dessa forma, chegamos a dois critérios gerais para nortear a regulação sobre 

discursos de ódios, baseados na intencionalidade e na diferença qualitativa do discurso, 

tendo em vista que a discussão, desde que não se resuma a ofensas e intimidações, e sim, 

focada na argumentação é benéfica tanto para a criação científica quanto para consolidação 

de uma sociedade democrática e plural. 
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3. EPISTEMOLOGIA, FILOSOFIA DA CIÊNCIA E DA 

MENTE 

 
3.1. Fake News, cognição e ação: uma análise a partir de Dretske 

Bianca Alves da Silva Amorim 

Graduanda em filosofia – Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (UNESP) 

 

Neste trabalho nos propomos, a partir da perspectiva de informação de Dretske, 

examinar a influência das notícias falsificadas na cognição e direcionamento da ação, 

especialmente humana. Nossas reflexões, assim como a própria questão das notícias 

falsificadas, assentam-se no contexto do cenário político nacional e internacional atual. 

Antesde aparelhos de telecomunicação como computadores e smartfones terem sido 

difundidos, o acesso popular aos dados e as notícias eram bemmais restritos e lentos. Os 

avanços atuais da tecnologia, juntamente com o aumento na quantidade de dados 

produzidos, armazenados e compartilhados,  invademo ambiente do usuário em grande 

velocidade. Ainda, a facilidade de criação de canais de divulgação de informações na 

internet e a importância atual das plataformas de comunicação impulsionaram discussões 

sobre as distorções de notícias e as implicações do uso dessas ferramentas que, na 

atualidade, são manipuladas por grupos poderosos de interesses políticos diferentes. 

Partindo da concepção de informação de Dretske (1981, 1988), os organismos 

atribuem significados e representações de informações disponíveis no mundo, ou seja, 

capturam o conteúdo informacional de uma mensagem. Tal captura, que também depende 

do conjunto de crenças de um indivíduo, direcionam a sua conduta. Nesse sentido, os 

indivíduos direcionam as suas açõesde acordo com as informações disponíveis no 

ambiente. 

Na concepção de Drestke (1981), a informação é objetiva, carrega um significado 

natural e independe de um agente cognitivo, sendo capaz de produzir conhecimento e 

direcionar a ação. Dretske (1981) admite o conhecimento sensível como oriundo da 

percepção sensível e não apenas conhecimento fundado na razão, portanto, o indivíduo 

depende das informações captadas por ele no ambiente. A crença de que ―Meu amigo 
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chegou", por exemplo, se configura como conhecimento na medida em que estiver 

sustentada causalmente por informação. Dessa forma, o conhecimento é fundado na 

informação. 

Diferentemente da informação, o conhecimento, enquanto crença, é uma 

representação interna do sujeito, dependente dele. Porém, nem toda crença se configura em 

conhecimento. Para tanto, seria necessária uma correspondência causal entre a informação 

e ela. Assim, Dretske (1983, p. 59) diz, ―Quando for este padrão de batidas que causa em 

você a crença que seu amigo chegou então (pode-se dizer que) a informação que seu amigo 

chegou causa em você a crença que ele chegou.‖.As mesmas batidas à porta poderiam 

ocasionar outras crenças, situações ou ações, no próprio sujeito ou em outras entidades. 

Um pássaro, por exemplo, poderia sair voando, o vizinho poderia se irritar com o barulho, 

o vidro poderia se quebrar. Entretanto, tais ocorrências não teriam sido resultado 

estritamente da sequência codificada de toques. Eles poderiam ser efetivados por outras 

sequências de batidas, de amplitude semelhante. Em outras palavras, aquele evento, o das 

batidas, não seria necessário tampouco suficiente para a ocorrência dos demais. 

Entretanto, não se pode confundir o sinal que possui uma informação com ela 

mesma. Para Dretske (1981), a informação encontrada em um sinal manifesta o que ele 

verdadeiramente é capaz de dizer sobre algum estado de coisas no mundo. Sendo assim, 

não há informação quando o que está sendo transmitido não corresponder à realidade do 

objeto ou do estado coisas. Existindo essa correspondência, a informação carrega um 

significado natural sobre os eventos que ocorrem no meio ambiente. Por exemplo, um 

conjunto de nuvens pretas, significa a possibilidade de chuva para o receptor atento às 

regularidades da natureza, sendo receptores humanos ou não. Tal conteúdo informacional 

pode provocar certas crenças no agente cognitivo e direcionar a sua ação. Portanto, a 

informação é capaz de produzir conhecimento e influenciar a ação dos mesmos. 

A influência da informação e do conhecimento pode ser ilustrada na situação das 

batidas na porta exposta anteriormente, onde o encaminhamento dado pelas condições é o 

direcionamento da ação do indivíduo. O conhecimento causado no sujeito referente à 

chegada do amigo também lhe causa a ação de movimentar-se até à porta e abri-la. 

No entanto, muitas vezes um indivíduo pode agir baseado em pretensas notícias. 

Assumindo como base a definição de Allcott e Gentzkow (2017, p. 213), o termo Fake 

News é definido como: ―[...] notícias que são intencionalmente e comprovadamente falsas, e 

podem enganar os leitores‖, apresentando características construídas para a distorção da 
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realidade, influenciando na autonomia ideológica e conseqüentemente no direcionando as 

ações dos usuários dessas redes. 

Para Allcott e Gentzkow (2017), os artigos de notícias falsificadas são originários de 

diversos tipos de sites. Alguns delessão inteiramente e intencionalmente fabricados para 

serem enganosos. Há osque misturam fatos, geralmente com uma tendência político-

partidária, junto com alguns artigos e afirmaçõesfalsas. Assim, através de associação feita 

pelo indivíduo de uma notícia verdadeira acompanhada de uma falsificada, intensifica a 

suposta ―veracidade‖ do conteúdo expresso, causando reafirmações de crenças ou o 

estabelecimento das mesmas. Entretanto, os meios de divulgações não se limitam apenas 

asites. 

Nas eleições brasileiras de 2018, por exemplo, em que a concorrência para o cargo 

da presidência da república estava entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (na época 

filiado ao PSL, atualmente sem partido), muitas notícias falsificadas foram disseminadas 

com o intuito de prejudicar e estimular ―não votos" ao candidato do PT. Uma das notícias 

conspiratórias foi a de que o candidato Fernando Haddad, juntamente com o ex-presidente 

Lula, haviam sabotado as votações nas urnas eletrônicas. O assunto foi compartilhado mais 

de um milhão de vezes (1.006.005, para ser mais exato), por meio de redes sociais como 

Facebook, Twitter e Whatsapp, somadas as plataformas. A maior parte das notícias e 

compartilhamentos foram feitos por perfis e páginas que compartilhavam as ideias sociais, 

políticas e morais principalmente em apoio e defesa ao candidato Jair Bolsonaro e em 

repulsa à imagem do ex-presidente Lula e de ligações com o movimento de esquerda. 

(Dourado & Gomes, 2019). Tais notícias direcionaram a ação de milhares de indivíduos a 

votar em um candidato e não em outro. 

Com base no que foi exposto sobre a concepção de informação de Dretske e sua 

relação com o conhecimento e com ação, é possível perceber que as informações 

disponíveis no meio, juntamente com o conjunto de crenças do indivíduo, possuem forte 

influência no direcionamento de suas ações. Dessa forma, as ações se dirigem, 

normalmente, para a correspondência das crenças dos mesmos. Crenças estas que, sem 

correspondência com a realidade, não configuram conhecimento. Ademais, a disseminação 

de notícias falsificadas propicia o estabelecimento e/ou reforço de crenças, através de 

notícias cujo conteúdo não corresponde com a realidade. Isso é bastante perigoso, uma vez 

que, ao agir baseado em notícias falsificadas, o indivíduo pode estar tomando um curso de 

ação que pode lhe trazer consequências negativas no futuro. Nem sempre a ação baseada 

em informação, que sustenta uma crença, ao modo de Drestke garante ser a melhor escolha 
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em um dado momento. No entanto, ela parece ser sempre mais adequada, por possuir 

maior grau de liberdade e consciência do que aquela baseada em notícias falsificadas. 
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3.2. Inferindo a existência de inobserváveis: uma melhor explicação ou ignorância 

temporária? 

Débora de Oliveira Silva 

Graduanda em filosofia – Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

 

Na filosofia da ciência há um debate sobre o status epistêmico daquela parte das 

teorias científicas que postulam inobserváveis. A questão é: na medida em que as teorias 

científicas são bem confirmadas, temos boas razões para acreditar nas entidades 

inobserváveis que algumas delas postulam? Os inobserváveis são aquelas entidades que não 

percebemos diretamente, tais como elétrons, fótons, gene, etc. Como a percepção de tais 

entidades se dá indiretamente — com o auxílio de instrumentos, por exemplo — levanta-se 

um questionamento acerca da existência delas. 

Em tal debate temos dois lados conflitantes: o realismo e o antirrealismo científico. 

O realista defende a existência dos inobserváveis, pois pensa que a confirmação empírica 

das teorias nos fornece uma boa razão para acreditar que tais entidades existem. Já o 

antirrealismo adota uma postura cética com relação aos inobserváveis, alegando que a 

confirmação empírica nos compromete apenas com aquilo que a teoria fala sobre o âmbito 

observacional do mundo. 

Cada lado possui argumentos convincentes que expõem suas respectivas 

convicções. Aqui, apresentarei dois deles: o Argumento do Milagre (AM) e a Metaindução 

Pessimista (MIP). O AM é um argumento realista que parte do sucesso das teorias 

http://ctpol.unb.br/compolitica2019
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científicas para inferir que elas são aproximadamente verdadeiras, sustentando assim a 

existência dos inobserváveis postulados por elas. A MIP é uma estratégia antirrealista que 

visa mostrar a implausibilidade dessa inferência através de exemplos históricos, os quais 

abalam a conexão entre sucesso e verdade, minando a certeza sobre a existência dos 

inobserváveis. 

 

Argumento do Milagre (AM) 

 

É um fato que as nossas melhores teorias científicas são bem-sucedidas: elas nos 

permitem fazer previsões acuradas e explicar os fenômenos presentes na experiência. Se 

uma teoria faz referência a um inobservável e apresenta aspectos de sucesso, seria natural 

pensar que tal teoria só é bem-sucedida porque o inobservável referido por ela habita o 

mundo. Por fazer referência àquilo que subjaz ou está por detrás dos fenômenos empíricos, 

não é surpreendente que a teoria acerte naquilo que ela diz acerca da experiência. É 

exatamente este tipo de intuição avançada no AM.  

Via AM o realista alega que a melhor explicação para o sucesso das nossas melhores 

teorias científicas é que elas são aproximadamente verdadeiras. Se tal não fosse o caso, seria 

um grande milagre que as teorias viessem a ser bem-sucedidas. O que é especificamente 

defendido neste argumento é o seguinte: a melhor explicação para o sucesso das teorias que 

postulam inobserváveis é que estas entidades existem, caso contrário, este sucesso seria 

fruto de um milagre.  

Para que o AM funcione é preciso que exista uma conexão constante entre as 

noções de sucesso, verdade aproximada e referência. Dada a presença do sucesso estas outras 

noções também devem se seguir. Só assim é que o realista pode legitimar a inferência de 

que a verdade aproximada e a referência são a melhor explicação para o sucesso.   

Contudo, a MIP evidencia que tal conexão nem sempre é uma constante ao longo 

da história da ciência. 

 

Metaindução Pessimista (MIP) 

 

Existem vários tipos de MIP. A ideia geral por trás deste tipo de argumento é partir 

de uma análise da história da teorização científica para traçar uma conclusão pessimista 

acerca das teorias futuras. A questão é que uma análise da história da ciência nos mostra 

que o AM é, de certo modo, ingênuo. Considerando apenas as teorias atuais, até podemos 
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defender que a melhor explicação para o sucesso delas é que os inobserváveis referidos por 

elas existem; porém, ao focarmos no passado, não faltam exemplos de teorias bem-

sucedidas que, agora, são consideradas como não referentes. Tal estratégia argumentativa é 

indutiva, pois se baseia naquilo que já ocorreu a fim de falar sobre o que ainda não ocorreu, 

assim como pessimista, por concluir que dada a história da ciência temos mais razões para 

acreditar que as teorias futuras serão falsas, ou seja, não referenciais. Daí a origem do nome 

da MIP.  

A MIP que abordarei não tem tal estrutura indutiva. Ela foi avançada por Larry 

Laudan no artigo ―Confutation of Convergent Realism‖ em 1981. Neste artigo, Laudan 

questiona a conexão realista entre sucesso, verdade aproximada e referência. Por meio de 

alguns exemplos ele mostra que tais noções nem sempre se encontram presentes ao mesmo 

tempo na consideração de uma teoria. Mais precisamente, ele apresenta exemplos de i) 

teorias que referem, mas não fizeram sucesso e ii) teorias de sucesso que falharam na 

referência. Estes exemplos acerca da referência também servem para a noção de verdade 

aproximada, pois, dentro do realismo, a referência é frequentemente citada como um pré-

requisito para a verdade aproximada.  

Se a noção de verdade aproximada pressupõe um êxito na referência, então os 

exemplos avançados por Laudan seriam capazes de invalidar a conexão realista entre 

sucesso, verdade aproximada e referência. Seria ilegítimo inferir que a melhor explicação 

para o sucesso de uma teoria reside na sua verdade aproximada ou que os inobserváveis 

postulados por ela existem, uma vez que nem sempre a presença de alguma destas noções 

implica a presença da outra.  

Ilustrando (i) temos as teorias atômicas anteriores às atuais. De acordo com as 

teorias atuais o termo ―átomo‖ refere, mas isso não foi o suficiente para que as teorias 

anteriores tivessem sucesso. As teorias atômicas só alcançaram poder preditivo e 

explicativo após oferecerem uma descrição mais acurada acerca da estrutura de tal 

inobservável. 

Com relação à (ii), cabe citar algumas teorias que apesar do enorme sucesso são 

consideradas como não referentes atualmente. São elas: a teoria do flogisto, do calórico e 

do éter.  

Consideremos o éter, uma entidade que foi postulada em meados do séc. XVII para 

explicar a propagação da luz. O éter seria um sólido elástico que preencheria todo o espaço 

servindo como um meio de propagação da luz. Como a luz era considerada uma onda 

mecânica, ela precisaria de um meio para se propagar; porém, quando se considerou que a 
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luz era uma onda eletromagnética, a referência ao éter foi sendo gradualmente abandonada, 

já que uma onda eletromagnética pode propagar-se sozinha.  

Com os exemplos, Laudan coloca em dúvida a conexão entre referência e sucesso. 

Conexão esta que é crucial para o avanço das ideias contidas no AM. Se a noção de verdade 

aproximada pressupõe a referência, mas a referência nem sempre está ligada com o 

sucesso, torna-se implausível defender que a melhor explicação para o sucesso da teoria é a 

verdade aproximada dela. Torna-se problemático defender a existência dos inobserváveis 

via AM, pois o sucesso das teorias não implica uma referência a tais entidades. 

 

Respostas Possíveis 

 

Nos casos das teorias que referem, mas não fizeram sucesso (i), o realista pode 

dizer que isto ocorreu porque as teorias não ofereceram uma descrição suficientemente 

acurada da entidade postulada. Sem uma descrição satisfatória da entidade que subjaz os 

fenômenos empíricos a teoria não teria recursos para fazer previsões acertadas. 

Com relação às teorias bem-sucedidas que não referem (ii) pode-se adotar duas 

estratégias: pressupor uma continuidade de referência entre as teorias (por exemplo, Psillos, 

1999; Hardin e Rosenberg, 1982) ou defender a verdade aproximada delas mesmo com a 

falha de referência (como em Papineau, 2010; Hardin e Rosenberg, 1982). 

Podemos defender uma continuidade de referência entre as teorias científicas se, 

dada a substituição de teorias, a entidade postulada pela teoria anterior se encontra presente 

na teoria posterior. Para justificar tal ideia considera-se que ambas as teorias visavam se 

referir à mesma entidade que causa certos fenômenos observacionais. Por mais que 

diferentes propriedades sejam atribuídas à entidade conforme a teoria aceita, são mantidas 

certas propriedades cruciais a fim de se derivar os mesmos fenômenos observáveis, as quais 

nos permitem defender que há uma referência à mesma entidade.  

Defender que as teorias são aproximadamente verdadeiras apesar da falha de 

referência implica um comprometimento com as propriedades atribuídas aos inobserváveis. 

Admite-se que, caso alguma propriedade associada à entidade venha a ser descartada 

posteriormente, não se obtém a continuidade de referência. Contudo, a noção de verdade 

aproximada não depende mais do acerto na referência à entidade, mas das propriedades 

que são citadas em teorias posteriores. Em uma substituição de teorias, se muitas 

propriedades forem mantidas podemos defender que a teoria substituída era 
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aproximadamente verdadeira; porém, como algumas propriedades foram descartadas, tal 

teoria falhou na referência. 

Em ambas as estratégias tenta-se manter a conexão entre a verdade aproximada e o 

sucesso; porém, a segunda estratégia nega que a referência tenha de estar conectada com o 

sucesso para defendermos o realismo científico.   
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3.3. O reconhecimento interpessoal em segunda pessoa a partir da teoria da 

percepção direta 

Felipe Eleutério 

Graduando – Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (UNESP) 

 

Temos por objetivo analisar a dinâmica de reconhecimento interpessoal desde a 

abordagem de segunda pessoa. Em um primeiro momento, pretendemos tratar da tese 

defendida por José L. Liñán e Miguel A. Pérez-Jiménez, e discuti-la criticamente (Gomila, 

2000, Scotto, 2005, Lauer, 2014, Rowlands, 2016). Em um segundo momento, buscamos 

propor que a dinâmica de percepção de affordances socioculturais, de acordo com uma 

abordagem ecológica realista direta (Gibson, 2015; Heft, 1989), nos ajudaria a entender 

melhor de que forma nos reconhecemos uns aos outros como pessoas no dia a dia nesses 

casos de segunda pessoa. Pensamos que a teoria da percepção direta de Gibson é 

compatível com a perspectiva de segunda pessoa, podendo complementá-la. 

Muitos pensadores vêm tentando caracterizar pessoalidade. Boécio foi o primeiro, o 

filósofo romano do século sexto considerou que uma pessoa seria "uma substância 

individual de natureza racional". Cerca de mil anos depois, o conceito de pessoa ganhou 

especial relevância no pensamento de John Locke, que inclusive formulou o conhecido 
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problema da identidade pessoal (Nozick, 1981; Blackburn, 1997, p. 194; Audi, 1999; 

Noonan, 2005; Martin et al.; 2003, 2006). Para Locke, uma pessoa é ―um ser pensante 

inteligente, de razão e reflexão, que pode se considerar, em diferentes tempos e lugares, 

igual a si mesmo, uma mesma coisa pensante‖ e, para ele, a identidade pessoal seria a 

mesmice desse ser racional ao longo dos anos (Locke, 2012, p. 352). Já na 

contemporaneidade, o bioeticista Joseph Fletcher (1998) chegou a estabelecer cerca de 

quinze critérios para ser uma pessoa, incluindo senso de futuro, preocupação com os 

outros, curiosidade, e até mesmo QI. 

Essas incansáveis tentativas de elucidar o conceito de pessoa, segundo Laitinen 

(2007), se dão geralmente 1) apresentando-se uma série de capacidades e propriedades 

(essenciais ou contingentes) que fariam de um agente uma pessoa, 2) concentrando-se no 

sentido moral do conceito de pessoa e/ou 3) analisando a dinâmica de reconhecimento 

interpessoal. 

No primeiro caso, talvez o trabalho mais aceito em filosofía analítica na atualidade 

(Gomila, 2000) seja o trabalho de Dennett (1976), que registra e analisa seis propriedades 

de pessoas. Para ele, as pessoas são racionais, são sujeitos de atribuições intencionais, é 

preciso adotar uma certa atitude em relação a elas, podem adotar reciprocamente essa 

mesma atitude, usam a linguagem proposicional, têm um tipo especial de consciência, 

autoconsciência - o que lhes permite formar estados de segunda ordem. No segundo caso, 

entende-se que a pessoa pertence "à rede de direitos e obrigações que constitui o domínio 

moral" (Gomila, 2000, p. 3) e ao campo do direito (pessoa - sujeito de direito). No terceiro 

e último caso, de acordo com Laitinen (2007, p. 6), a pessoalidade é considerada (de Hegel 

a Taylor e Thompson) como se tivesse uma estrutura diádica (―personhood-for-others‖) ao 

invés de monádica; aqui é enfatizada a relevância de relações (e não capacidades ou 

propriedades específicas) na aquisição do estatuto de pessoa. Levando isso em conta, 

tomamos esse terceiro caso da visão relacional, ou seja, consideramos como inerente à 

pessoalidade certo tipo de relações sociais, especialmente a tese de segunda pessoa, 

associada à atribuição intencional, via percepção direta (Gomila, 2001). 

A abordagem de segunda pessoa aparece como uma alternativa às teorias de 

reconhecimento interpessoal no paradigma da Teoria da Mente (Cf. Premack & Woodruff, 

1978), pelas quais busca-se elucidar como nos reconhecemos interagindo com outros 

agentes sociais e atribuindo-lhes estados intencionais. As relações de segunda pessoa, 

identificadas por Antoni Gomila (2001, p. 67; 2002, p. 132), Carolina Scotto (2002) e 

tomadas criticamente por Diana Pérez (2013), ocorrem em tempo real, cara-a-cara (ou 
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corpo-a-corpo, Pérez, 2013), em que aspectos expressivos de um agente (posição corporal, 

orientação, tom de voz, configuração facial, rubor, lacrimejamento, vestuário...) são 

percebidos diretamente como significativos pelo outro, e não como sintomas de estados 

internos a ser interpretados desde fora. De acordo com Gomila (2002, p. 132), tais aspectos 

expressivos constituem o estado mental que se atribui (em especial, emoções), ―de modo 

que o resultado de tal atribuição não é formulado conscientemente nem requer uma meta-

representação conceitual, senão que constitui a base de uma reação correspondente, que 

tem seu pleno significado precisamente dentro da situação de interação‖ (p. 132). Relações 

de segunda pessoa são estabelecidas, por exemplo, entre amigos, dançarinos, uma mãe e 

seu bebê, mas também entre seres humanos e animais de estimação (Liñan e Pérez-

Jiménez, 2017). 

No artigo de José L. Liñán e Miguel A. Pérez-Jiménez (2017), desenvolve-se a ideia 

de que o reconhecimento do outro como pessoa depende de seu envolvimento nas 

interações de segunda pessoa com os outros. Os autores defendem que, a partir destas 

interações, regidas por certos tipos de práticas normativas, uma pessoa seria reconhecida 

como pessoa se seus estados emocionais fossem diretamente considerados. Com isso, nós 

assumimos essa perspectiva e buscamos analisá-la criticamente desde o viés da filosofia 

ecológica. 

Vale esclarecer que também defendemos que as relações de segunda pessoa 

constituiriam a pessoalidade, não só porque permitem o reconhecimento dos estados 

pessoais do outro, como também permitem a atualização de certas propriedades que a 

pessoa disporia e que, para cuja atualização, dependem da interação com outros agentes. A 

nosso ver, e essa seria uma das contribuições do nosso trabalho, a pessoalidade não se 

reduz a um conjunto limitado e mínimo de capacidades (Cf. Dennett, 1976) porque o 

significado da conduta do outro é contexto-dependente. Vale dizer que alguns poderiam 

argumentar contrariamente que o fato de ser questionável para nós que a pessoalidade 

possa ser reduzida a um conjunto pequeno de capacidades a serem instanciadas não 

significa dizer que as capacidades que foram consideradas fazedoras de pessoas até agora de 

fato não o sejam, no sentido de que pessoas não precisassem instanciar nenhuma dessas 

propriedades. Não pretendemos dizer isso, que fique claro, o que estamos dizendo é que as 

condições para que alguém seja entendido pelo outro de forma direta e implicitamente pode 

não depender da posse de nenhuma das capacidades que Dennett (1976) aponta, por 

exemplo (e.g. abelhas não precisam formar conceitos psicológicos para explicar a dança das 

outras companheiras). Ademais, como as relações interpessoais de segunda pessoa (Cf. 
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Liñan e Pérez-Jiménez, 2017) podem ser interespecíficas, também pode ser que o ser 

humano sequer esteja incluído nos casos de atribuição de pessoalidade, afinal, se podemos 

observar que outros animais não humanos são capazes de se entenderem entre eles, 

obviamente, algum processo de compreensão mútua existe, e isso é suficiente, na 

perspectiva que adotamos para a aquisição do estatuto de pessoa. 

Podemos exemplificar este aspecto que o reconhecimento do outro como pessoa 

depende de seu envolvimento sociocultural no externalismo de primeira pessoa, a partir do 

conceito de perspectiva de primeira pessoa no sentido forte (Baker, 2000). Para Baker 

(2000), não apenas para atualizar esta perspectiva (que é uma capacidade psicológica) um 

agente humano precisa estar envolvido em certas práticas sociais e lingüísticas, mas o 

domínio adquirido em tal perspectiva seria o que converteria tal agente humano em uma 

pessoa, ou seja, em um agente com a capacidade de pensar em si mesmo como ele mesmo 

na primeira pessoa, sem confundir o uso do conceito de si mesmo com um recurso de 

terceira pessoa (por exemplo, seu próprio nome) para autorreferenciar-se. 

Considerando que, nesse sentido, além das emoções, haveria outros estados 

pessoais que poderiam ser diretamente percebidos (e.g. affordances socioculturais), a 

abordagem ecológica aplicada ao domínio social se coloca, para nós, como uma teoria de 

ação significativa que seria necessária para complementar a tese da segunda pessoa. É 

importante ressaltar que, apesar de o paradigma ecológico falar em agência e não em 

pessoalidade, consideramos ambos sinônimos neste trabalho, assim como defende 

Escajadillo (2016). 

Gibson (2015) afirma que "outros animais proporcionam [afford] um rico e 

complexo conjunto de interações, sexual, predatória, de cuidado, de luta, de brincadeira, 

cooperativa e comunicativa" e que, em particular, "o que outras pessoas oferecem [afford], 

abrange todo o reino de significação social para os seres humanos" (Gibson, 2015, p. 

120)50. Essas possibilidades de ação que um agente, em sua corporeidade, oferece ao outro, 

chamamos de affordances sociais, enquanto que denominamos affordances culturais, com 

base em Heft (1989), as possibilidades de ação diretamente perceptíveis que os artefatos 

desenvolvidos pelos seres vivos lhes oferecem. Os affordances socioculturais, portanto, 

dizem respeito às possibilidades de ação oferecidas por um agente a outro, portando ou 

não tecnologias no seu corpo, de acordo com a forma como se coloca no mundo (e.g. por 

meio do vestuário, smartphones e artefatos culturais em geral). 

                                                           
50 ―the other animals afford, above all, a rich and complex set of interactions, sexual, predatory, nurturing, 

fighting, playing, cooperating, and communicating‖... ―what other people afford, comprises the whole realm 
of social significance for human beings‖. 
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Dito isso, embora concordemos com Liñan e Pérez-Jiménez (2017, p. 189) que a 

atribuição de atitudes com conteúdo conceitual a agentes (crenças, desejos, intenções) não 

são relevantes para o reconhecimento interpessoal, tentamos identificar outros estados 

pessoais que complementam os estados emocionais para a pessoalidade. Como dissemos, 

para uma caracterização desses estados pessoais perceptíveis de forma não-inferencial e 

uma melhor compreensão dos casos de segunda pessoa em geral, conseqüentemente, 

utilizaremos as ferramentas conceituais da perspectiva ecológica da percepção direta. 

Portanto, pretendemos indicar outros possíveis estados pessoais que seriam diretamente 

perceptíveis pelos humanos como seus estados emocionais, igualmente relacionais, 

primitivos, avaliativos do ambiente e constituintes da pessoalidade. 

 

 

3.4. CUDOS e PLACE: diálogos entre o ethos e a estrutura das produções 

científicas 

Gabriel Valim Alcoba Ruiz 

Mestre em filosofia – Universidade Federal do ABC (UFABC) 

 

A capacidade de adaptação humana frente aos diversos desafios de seu ambiente 

parece profundamente relacionada com a compreensão sobre o mundo natural. Para saber 

como combater certas doenças, a humanidade tem se dedicado à observação sistemática. 

Neste sentido, o discurso científico não tem mera função de contemplação do mundo 

natural, mas também aparece como forma - ou promessa - de melhoria da condição 

humana. E, por esse motivo, passa a assumir também valor como maneira de dirigir os 

esforços coletivos. Em momentos em que a humanidade enfrenta inimigos ainda não 

plenamente compreendidos - como a Covid-19 - a disputa em torno dos diferentes rumos 

de ação a serem tomados com frequência se dá por meio do discurso de ciência.  

Mesmo quando há a proposição de meios pouco validados pela comunidade 

científica, ainda assim tais discursos políticos buscam se revestir da autoridade do discurso 

científico. O medicamento que se propõe como panaceia teria tido validação por alguns 

grupos científicos. Os efeitos negativos da queima de florestas seriam questionáveis 

segundo tal pesquisador. Mas, se analisarmos as diversas formas de produção de discursos 

possíveis, porque o discurso de determinado grupo social - os cientistas - teria alcançado 

tamanho prestígio em tempos contemporâneos? Por que motivo aceitamos a ciência hoje 

como uma forma privilegiada de produção de conhecimento sobre a realidade?  
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Se pensarmos nas relações entre conhecimento e poder, a divisão do trabalho que 

estabeleceu a existência de um grupo social específico como responsável pela nossa 

compreensão de mundo representaria um passo atrás na jornada pela emancipação 

humana. Compreender o mundo e estabelecer os melhores rumos de ação seria uma 

missão para poucos. Aos demais, o mais sábio seria seguir as orientações desse grupo 

iluminado. É necessário, todavia, ponderar esse aspecto ético, levando em conta também as 

inúmeras complexidades da produção de conhecimento. Além da necessidade de 

investimento de tempo para a capacitação para pesquisa científica - que não é mera 

observação espontânea dos fenômenos - é necessário ainda possuir equipamentos e 

materiais específicos que inviabilizam que cada indivíduo possa, ele mesmo, testar todos os 

temas que possam afetar a sua vida - como a eficácia de determinado remédio contra certa 

doença. A economicidade necessária para a vida prática exige que aceitemos conclusões que 

não tiramos a partir de nossa própria análise de dados. 

E por que confiamos nos cientistas? Uma solução pode ser pensada a partir do 

sociólogo da ciência Robert K. Merton. Para ele, confiamos na comunidade científica 

porque ela seria norteada por um conjunto de valores que garantiria sua credibilidade. Isso 

não significa, todavia, dizer que cada cientista individualmente é movido pelos mesmos 

valores, mas que a comunidade, quando tomada como um todo, mobiliza-se em torno 

desses e possui mecanismos de correção para caso de desvios particulares. Os valores 

enunciados por Merton, sintetizados no acróstico CUDOS, são: Comunitarismo 

(communality) - o conhecimento produzido pelas pesquisas é propriedade de todos, não 

apenas do pesquisador que o produziu; Universalidade (universalism) - todos podem 

participar da produção do conhecimento  e verificação das teorias, independentemente de 

sua posição social, etnia, etc; Desinteresse (desinterestedness) -  os cientistas não estão 

interessados em produzir teoria para ganho particular do grupo ou de particulares, mas tão 

somente pela produção do conhecimento em si mesma; e Ceticismo Organizado (organized 

skepticism) - a comunidade científica não está, a princípio, comprometida com nenhuma 

teoria em particular, e desafia suas crenças prévias à luz de novas pesquisas.  

Se pensarmos na comunidade científica sob esses pilares valorativos, a delegação do 

papel de produção do conhecimento ao cientista parece aceitável. Tal comunidade seria 

isenta de agendas ocultas, mas buscaria tão somente ampliar o conhecimento à luz das 

melhores evidências. Mas tal visão parece não corresponder, pelo menos, com toda a 

produção científica. Os sucessos da ciência em promover o entendimento resultaram, 

posteriormente, no interesse em empregar esse conhecimento como forma de aprimorar as 
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formas de produção, desenvolver novos produtos e, em uma sociedade orientada pelo 

capital privado, promover o lucro. Na tese shumpeteriana, o empreendedor buscaria 

inovar, buscando lucros extraordinários, acima dos concorrentes em seu setor. Isso levaria 

a ciência contemporânea, para John Ziman, a ser produzida não mais a partir dos princípios 

mertonianos, mas de outros, que seriam resultado desse patrocínio industrial para a 

produção científica. O autor sintetiza esses novos valores pelo acróstico PLACE, que seria: 

Proprietário (proprietary) - o conhecimento, agora produzido por capital privado, pertence 

ao grupo que o financiou, devendo ser protegido por patentes; Local (local) - as pesquisas 

realizadas são focadas em problemas específicos, que podem ou não ajudar numa 

compreensão mais geral dos fenômenos; Autoridade (authority) - os grupos de cientistas 

passam a ser administrados de maneira hierarquizada, como nos arranjos fabris; 

Comissionada (commissioned) - a atuação do cientista está comprometida com os resultados 

produzidos, que devem justificar a pesquisa financiada e compensar o investimento; e 

Especializada (expert) - com a produção científica organizada em áreas do conhecimento, e 

o cientista atuando como especialista em uma só área, ao invés de uma atuação mais geral. 

O ethos da ciência pós-acadêmica, conforme postulado por Ziman, parece em larga 

medida ser o contrário dos ideais mertonianos, motivo pelo qual parece prudente revisar a 

confiança no conhecimento produzido sob esta estrutura. Produzida por meio de capital da 

indústria farmacêutica, seria confiável uma pesquisa que teste a eficácia de um novo 

medicamento? Em que medida os interesses econômicos que permeiam a pesquisa 

comprometem a confiabilidade epistêmica da pesquisa? 

Se, por um lado, os protocolos éticos de algumas profissões - como na medicina - 

exigem declarar sempre que possa haver conflitos de interesse ao realizar ou divulgar uma 

pesquisa,  por outro devemos ser cautelosos com o crescimento da participação particular 

na produção científica. Se a totalidade das pesquisas estiver comprometida com o sucesso 

econômico de um ou outro grupo patrocinador, em quem devemos confiar? 

 

 

3.5. Sobre a diferença entre memórias episódicas e memórias autobiográficas 

 Gabriel Zaccaro O. F. dos Reis  

Graduando em filosofia – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

 

A memória episódica é a capacidade que temos de representar mentalmente 

experiências subjetivas passadas no presente, como a memória de uma festa de aniversário, 
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por exemplo. Esse tipo de memória é acompanhado por uma experiência subjetiva, ou seja, 

o sujeito não só representa mentalmente a experiência como tem a sensação de experienciá-

la novamente. Memórias autobiográficas, por outro lado, apesar de se referirem ao passado 

do sujeito, não são acompanhadas por uma experiência subjetiva, pois não se referem a 

episódios, mas sim a uma narrativa de história pessoal. Tulving (1985), define essa 

experiência subjetiva como consciência autonoética e a descreve como uma consciência de um 

self em um tempo subjetivo e que é uma das características que possibilitam a  experiência 

de viagem mental no tempo (mental time travel). A consciência autonoética se difere da 

experiência de viajar mentalmente no tempo pois enquanto essa se refere a nossa ciência de 

nossa existência em uma linha temporal, a viagem mental no tempo é a ação de nos 

colocarmos nessa linha temporal subjetiva, em um episódio específico. A consciência 

autonoética é necessária para a viagem no tempo mental e por consequência, ambas são 

necessárias para que possamos lembrar episodicamente. Pela literatura filosófica sobre a 

memória encontramos diferentes pontos de vista sobre a definição de memórias 

autobiográficas, variando desde a identidade com a memória episódica até sua separação 

como um sistema de memória distinto. Neste trabalho apresento a visão de que memórias 

autobiográficas devem ser vistas como distintas de memórias episódicas, baseado-me na 

experiência subjetiva do lembrar episódico como o fator que as diferencia. 

Os estudos sobre o paciente K.C (ROSENBAUM et al., 2005) podem ser usados 

exemplificar a diferença entre memória episódica e memória autobiográfica. K.C, após um 

acidente que o deixou permanentemente amnésico tanto anterogradamente como 

retrogradamente, perdeu a capacidade de lembrar episodicamente, i.e experienciar no 

presente aquilo que viveu no passado, mas no entanto consegue ter uma boa narrativa 

mental de sua vida baseada em informações semânticas (ROSENBAUM et al., 2009). Em 

outras palavras, sua habilidade de viajar mentalmente no tempo (consciência autonoética) 

foi comprometida, assim como sua capacidade de formar novas memórias episódicas, mas 

no entanto ele ainda consegue ter uma perspectiva narrativa da sua vida, ou seja, ele 

consegue formar uma representação verbal de uma narrativa de vida de maneira linear. Em 

um caso similar, o paciente N.N (TULVING, 1985) apesar de não possuir memória 

episódica, consciência autonoética ou a habilidade de viajar mentalmente no tempo, 

consegue mesmo assim, ter informações sobre sua vida passada, como por exemplo saber 

o ano em que sua família mudou para a casa que vivem agora ou os nomes das escolas que 

frequentou (TULVING, 1985, pg. 4). Como Tulving descreve, apesar de essas informações 

serem semelhantes a conhecimentos gerais sobre o mundo, algo semelhante ao 
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conhecimento de que ―Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil‖ por exemplo, ou seja, se 

apresentarem de maneira incolor, sem uma experiência subjetiva de pertencimento, ainda 

sim não deixam de ser informações que o indivíduo possui sobre sua vida passada e que 

são evocadas no presente. N.N, assim como K.C, não podem lembrar episodicamente de 

seu passado, mas podem ter uma boa noção dos fatos que ocorreram em suas vidas 

passadas. 

Apresentarei também, a teoria dos sentimentos metacognitivos para evidenciar uma 

tentiva da literatura psicológica e filosófica de explicação da consciência autonoética, o 

sentimento de passadidade (PERRIN et al., 2020). A metacognição pode ser definida como a 

habilidade de um sistema cognitivo de ―monitorar‖ sua própria cognição. Na filosofia da 

memória, os sentimentos metacognitivos levados em conta, são os sentimentos 

metacognitivos epistêmicos. Essa variedade de sentimento metacognitivo é resultado de 

uma detecção de fluência na habilidade de realizar uma tarefa epistêmica de um indivíduo. 

No caso da memória episódica, o sentimento de passadidade é gerado através do 

monitoramento da fluência dos processos criadores da lembrança presente e sua função 

seria a de sinalizar para o indivíduo que a lembrança presente têm origem em uma 

experiência passada. Esse sentimento, que faz parte da experiência subjetiva de viagem no 

tempo mental, está presente na memória episódica, mas não necessariamente na memória 

autobiográfica. 

Dessa forma, através de casos de pacientes amnésicos apresentados na literatura 

psicológica, defendo que há uma diferença entre lembrar episodicamente e lembrar 

narrativamente, evidenciados pela necessidade de viagem no tempo mental para o passado 

nas memórias episódicas, e sua contingência na experiência de lembrar 

autobiograficamente. 
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3.6. A Irredutibilidade dos fenômenos mentais na teoria do aspecto dual de Nagel 

Heder da Silva Almeida 

Graduando em filosofia – Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (UNESP) 

 

O objetivo deste trabalho é analisar criticamente a proposta dualista de Thomas 

Nagel, considerando a sua posição no tocante à impossibilidade de uma concepção física 

reducionista dos fenômenos mentais. Na contemporaneidade, com o surgimento das 

neuroimagens e o surgimento de certas ciências cognitivas, uma linha de pensamento 

fisicalista ganhou muita força e destaque na área da filosofia da mente, área que tem como 

um de seus principais problemas, a explicação da relação mente/corpo. Diversas vertentes 

fisicalistas reducionistas tentaram solucionar ou dissolver este problema. Em geral, elas 

reduzem ou identificam a vida mental a estados físicos cerebrais. Nesse sentido, termos 

mentalistas, tais como alegria, tristeza, felicidade, dor, crenças, desejos, sentimentos 

qualitativos, consciência e assim por diante, são, em ultima instância, para os fisicalistas 

reducionistas, estados físicos cerebrais, podendo ser reduzidos a eles, seja do ponto de vista 

ontológico ou epistemológico. Assinala Nagel (2007, p. 35): 

 

Para os fisicalistas, a única coisa que existe é o mundo físico, que pode ser 
estudado pela ciência: o mundo da realidade objetiva. Por isso, eles precisam 
encontrar um lugar nesse mundo para alojar os sentimentos, desejos, 
pensamentos e experiências, um lugar para você e para mim. 

 

 

O avanço da física deu-se através do distanciamento dos pontos de vistas 

particulares, uma vez que a física trabalha com qualidades primárias subjacentes, tais como 

forma, tamanho, peso e movimento. Com a física, biologia, química e outras áreas mais 

objetivas, conseguimos ter uma compreensão satisfatória de como a matéria se comporta 

no mundo. Conforme Nagel (2004), sabemos, por exemplo, que as coisas materiais, regidas 

por leis físicas, são compostas por elementos comuns que, por sua vez, se compõem de 

partículas subatômicas encontradas em todo universo, possibilitando, assim, um 

entendimento da matéria. No entanto, essa abordagem explica apenas como os organismos 

físicos interagem com o próprio meio físico, deixando de lado os aspectos subjetivos, os 

pontos de vistas e as características irredutíveis da realidade mental. Para Nagel, a 

subjetividade não pode ser deixada de lado, pois é através dela que, por exemplo, podemos 

desenvolver uma concepção objetiva do mundo físico. Explica Nagel em (2004, p.9): 
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A subjetividade da consciência é uma característica irredutível da realidade – 
sem a qual nem a física nem coisa alguma seria possível –, e ela deve ocupar um 
lugar tão fundamental quanto a matéria, a energia, o espaço, o tempo e os 
números em qualquer visão de mundo digna de crédito.  

 

Sendo assim, Nagel não compactua com tais perspectivas fisicalistas, que tentam 

explicar a realidade única e exclusivamente por meio de termos físicos reducionistas. Para o 

autor em questão, tais termos são insuficientes para explicar propriedades ditas mentais que 

envolve subjetividade, consciência. 

O fisicalismo reducionista, apesar de atraente na explicação da relação 

mente/corpo, não esgota as explicações sobre as coisas existentes no mundo. Assim, não 

pode descrever a totalidade do mundo, e, de acordo com Nagel (1979b), se desejamos uma 

concepção completa da realidade, precisamos expandir a nossa concepção da objetividade, 

visando o tipo de objetividade adequada para o assunto que se tenta entender. No caso, é 

necessária uma perspectiva que admita a irredutibilidade dos fenômenos mentais, para que, 

assim, possamos desenvolver teorias e conceitos com o propósito de entendê-los. Este é o 

objetivo de sua teoria do aspecto dual. Abarcar aspectos que envolvam a subjetividade da 

vida mental e a objetividade física em uma visão de mundo unificada. 

Para Nagel, em sua teoria do aspecto dual, os fenômenos mentais são propriedades 

do cérebro. Um tipo de propriedade diferente das propriedades físicas. Estas incluem todas 

as características e atividades cerebrais observáveis, passíveis de uma análise física objetiva. 

Já as propriedades mentais, mesmo sendo oriundas do físico, mais propriamente das 

relações cerebrais, são irredutíveis ao físico. Nesse sentido, para Nagel, o cérebro é uma 

porção de matéria tão complexa que é capaz de instanciar propriedades físicas e 

propriedades mentais. Diz Nagel (2007, p. 34) que 

 

[...] a vida mental ocorre no cérebro, ainda que todas essas experiências, 
sentimentos, pensamentos e desejos não sejam processos físicos do cérebro. 
Isso significaria que a massa cinzenta dos bilhões de células nervosas dentro do 
seu crânio não é apenas um objeto físico. Embora tenha muitas propriedades 
físicas, uma grande quantidade de atividade química e elétrica, ali também 

ocorrem processos mentais.  

 

Na perspectiva de Nagel, devemos entender que o mundo físico existe, é objetivo, e 

essa objetividade é alcançada através da mente. Nagel (2004) procura unir mente e corpo, 

de forma a solucionar o problema de causalidade existente entre eles. Essa união, proposta 

pelo autor, está no fato de que Nagel não propõe que a mente é algo distinto do cérebro, 
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mas, sim, uma propriedade muito diferente das propriedades físicas. Nesse sentido, 

acreditamos que as concepções reducionistas são inadequadas para fomentar um 

conhecimento objetivo dos fenômenos mentais. Concordamos com Nagel que se 

desejamos uma visão de mundo completa, precisamos expandir nossas noções de 

objetividade a fim de desenvolver conceitos e teorias que admitam a singularidade de tais 

fenômenos. 
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3.7. Afetos na atualidade: uma ótica da psicanálise sobre as fake news e a negação 

Helena Zoneti Rodrigues 

Liliane Rosana Araujo Santos 

Graduandas – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

 

Quando Freud pensa na existência de dois princípios reguladores do 

funcionamento mental, ele estabelece por assim dizer as relações fundamentais entre sujeito 

e mundo externo sob o princípio de prazer e o princípio da realidade. É com a necessidade 

do princípio de realidade, devido a limitação do princípio de prazer em busca da satisfação, 

que o sujeito será obrigado a barganhar com a realidade estabelecendo outros fins 

satisfatórios por meio do mundo externo, desenvolvendo assim, o princípio de realidade 

que pertence aos processos secundários. 

Antes do sujeito estabelecer sua relação com o mundo, portanto, ele era regido 

apenas pelo princípio de prazer, pertencente aos processos primários do inconsciente; são 

estes os processos mais antigos e ordenado apenas para buscar prazer, afastando de 

qualquer evento que provoque desprazer (FREUD, 2010 [1911], p. 82/275). Ao pensar que 
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o princípio de prazer busca apenas o agradável sob o prisma da fantasia, do desejo e dos 

afetos - e que o princípio de realidade se estabelece por meio do pensamento racional 

daquilo que é útil ao sujeito e não necessariamente o mais agradável - é observável que 

quando Freud elabora que as neuroses e também as posturas negacionistas partem do 

pressuposto de que estas se alienam da realidade por esta ser desprazerosa e insuportável, 

tal atitude decorre por conta do domínio do princípio de prazer. A negação surge como 

mecanismo defensivo desta realidade. 

O mecanismo de negação é definido como o processo inconsciente feito pelo 

sujeito no momento em que emerge um pensamento ou afeto desagradável em sua 

consciência difícil de ser admitido pela mesma. Neste sentido, a negação é feita sobre essa 

representação que fora reprimida em algum momento da vida e que possui relação direta 

com a realidade que se apresenta, e que por mais seja verdadeiro para o id (pois nele não 

existe dualidade entre certo e errado), não pode ser admitido pelo Eu, pois essa admissão 

não está de acordo com o prazer, por exemplo, perante o desejo de manter a rotina e evitar 

o medo de ficar doente, as pessoas podem afirmar que a pandemia não é necessária, ou que 

o vírus é uma invenção das autoridades por motivos de controle da população - o 

julgamento é dominado pelos afetos e não passa pelo teste de realidade. É possível inferir 

de acordo com as estatísticas que o isolamento social é necessário neste momento, 

independente do nosso desejo em voltar à ―normalidade‖.  

Todavia, o indivíduo que possui muita dificuldade em lidar com o real, vive sob o 

conflito entre a verdade factual e as percepções originárias do ―eu-de-prazer-original‖. 

Infere-se que a afirmação é negada pelo sujeito quando o mesmo faz questão de afirmar 

que aquilo não pode ser verdade, para Freud quase sempre essa ação revela o conteúdo 

reprimido. (FREUD [1925] (2011) p.276). A escolha inconsciente em negar a gravidade da 

pandemia pelo mecanismo da negação tem fundamento na tendência do sujeito em se guiar 

pelas percepções anteriores de sua vida: ―[...] geralmente pelo caminho da regressão a um 

passado real mais satisfatório‖ (FREUD [1924] 2011, p. 220). Desse modo, a realidade 

objetiva não tem um papel decisivo na exposição de suas crenças. A fuga da realidade 

pressupõe, para Freud, um sentido simbólico e fantasioso ao mundo, como tentativa de 

defesa inconsciente por parte do Eu, despertando, assim, a recusa ou negação de uma 

afirmação ―Isso não está acontecendo‖, quando na verdade está acontecendo51.  

                                                           
51 Cabe mencionar tendência em fugir da realidade e estabelecer um sentido distinto a mesma com base 

no julgamento subjetivo ou afetivo é algo que todos possuem, visto que é natural evitar o desprazer para 
manter a organização psíquica do funcionamento mental; o que muda é a escolha do objeto a ser  negado e a 
tolerância diante dos desejos não realizados.  
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Visto que a dinâmica do funcionamento psíquico é conflituosa, pois o Eu tende a 

equilibrar os chamados inconscientes e os avisos do Supereu e evitar o conflito com a 

realidade, a negação é expressa pelo Eu em um processo defensivo da realidade que o 

mesmo não deseja enfrentar. Nesse sentido, quando um sujeito ―opta‖ por acreditar ou 

seguir um determinado modelo de realidade que assegure as influências do Id sob o 

princípio de prazer, o mesmo não admitirá que a realidade é diferente de seu desejo. Nesse 

caso, não é preciso que essas notícias passem pelo juízo e julgamento de realidade, visto 

que o desejo em manter a ―normalidade‖ é inquestionável: ―[...] a função intelectual se 

separa do processo afetivo.‖ (FREUD, 1925, p.251). 

Deste modo, o sujeito ignora os fatos e elabora parte da realidade que assegure 

como as coisas devem ser, num regresso ao normal em que não havia proibição de seus 

desejos, apenas aqueles considerados toleráveis à consciência. Em A perda da realidade, 

Freud defende que essa construção de uma ―nova‖ realidade é realmente vivida pelo 

neurótico mesmo que a questionem, pois o que está em jogo é a segurança dos seus desejos 

e a agradabilidade, o que justifica a esquiva e adulteração de uma parcela da realidade para 

aliviar os afetos negativos. 

Portanto, a postura negacionista frente à pandemia e a negação de parte da 

realidade pandêmica advém de uma mecanismo de defesa de parte da realidade que causa 

desprazer, e uma fuga do sujeito para o mundo da fantasia, que encontra nas fake news um 

representante no mundo externo que legitima sua fuga da realidade. O próprio processo de 

mentir para si mesmo para apaziguar a angústia perante a realidade, o compartilhamento de 

fake news pende para esses desejos evita o processo fatídico de refletir sobre o conteúdo. 

Ao pensar nas célebres frases negacionistas como: ―pandemia não existe‖, 

―pandemia não é tudo isso‖, ―é só uma gripezinha‖ - temos um exemplo notável do 

mecanismo de defesa sob a forma de negação da realidade, numa espécie de regressão à um 

mundo que seja agradável ao sujeito, visto a realidade difícil de suportar. temos um 

exemplo notável do mecanismo de defesa sob a forma de negação da realidade, elaborado 

principalmente pelo princípio de prazer. Se é mais agradável e prazeroso negar o evento do 

que encará-lo, as fake news servirão como justificativa para a postura negacionista se manter. 

Isto leva o indivíduo a abraçar discursos que o representa subjetivamente, em seu 

imaginário.  

Deste modo, não há julgamento frente às notícias das fake news, pois seu caráter de 

agradabilidade justifica afetivamente tais discursos como verdadeiros. É aí que temos as fake 

news – meio informacional que contém notícias/discursos que não condizem com a 
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realidade, e possuem, no âmbito da saúde, graves consequências por construir as narrativas 

delirantes que possuem. O princípio da realidade não busca ser agradável, ele é a realidade. 

Já as fake news buscam ser agradáveis - entre o sujeito que acredita nas fake news e ela, há um 

laço afetivo de agradabilidade e prazer. Seja pelo seu conteúdo que nega a pandemia ou 

quando constrói narrativas ideológicas de reconhecimento e identificação através de ideais 

moralizantes (FREUD, 2010 [1911], p. 82/275.)  

A consideração das fake news e de sua crença incide portanto, na filosofia da 

psicanálise, nesta relação exposta; o ponto fraco da nossa organização é este: ideias in statu 

nascendi podem ser inibidas e adentrarem na consciência, restituindo o domínio do 

princípio de prazer no pensamento, afetando o juízo que discorre se tal discurso ou é ou 

não é verdadeiro. Verifica-se então, que na relação das massas a acreditarem nos discursos 

falsos da fake news, estas se relacionam a um ímpeto do princípio de prazer quando não 

conseguem renunciar de maneira correta seus impulsos e fantasias, regredindo à fase 

infantil através da negação da realidade e a construção de um arcabouço verbal falso e 

delirantemente afetivo e fantasioso, as fake news. A não renúncia destes impulsos leva à 

negação e a necessidade do substrato das fake news como amparo. 

A negação da ciência e da cientificidade, o crescimento do obscurantismo – não 

aceitação das ordens mundiais de saúde de proteção e dos órgãos de saúde - evidenciam a 

soberania do princípio de prazer. Para Freud a ciência será a produção mais elaborada do 

estabelecimento do princípio de realidade, que aqui é negado em troca de fantasias 

expressas ideologicamente. E aqui voltamos ao papel da sociedade como mediador dos 

princípios; uma sociedade que desacredita na ciência, na educação e na arte52 – tal 

sociedade, nada quer mais das massas que sua indisposição ao julgamento correto da 

realidade, levando-as a serem manobras de dominação. As fake news/teste de realidade, e os 

conteúdos/processos inconscientes reprimidos se igualam a realidade do pensamento com 

a realidade externa - isto tudo sob o processo afetivo de agradabilidade. O que ganha aqui é 

a agradabilidade pessoal e coletiva. O que sustenta objetivamente essa realidade construída 

pelo sujeito? O representante de seus ideais: a sociedade e a figura de autoridade que 

garante tais direitos, além de incentivá-los.  

As fake news servirão como justificativa para a postura negacionista se manter. A 

crença ocorre fora de um julgamento de escolha racional; ocorre na realidade devido a uma 

forte ligação afetiva entre os sujeitos e o desprezo à realidade, que Freud chamará de amor 

e que estabelece uma ligação afetiva forte no grupo ao unir os indivíduos a um líder pelo 

                                                           
52 A ciência, arte e educação são para Freud são as grandes expressões do domínio do princípio de 

realidade em equilíbrio com o de prazer. 
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princípio de prazer, logo a tendência é que o indivíduo se junte às pessoas que tenham o 

mesmo interesse em relação a um objeto que sustente o seu desejo (FREUD, [1920-23] 

(2011, p.22). Desse modo, há uma espécie de ―ligação libidinal‖ entre os grupos que 

eventualmente possam favorecer entre si mesmos. (FREUD [1920-23] (2011), p.25) Essa 

ligação afetiva formam as bolhas que se comunicam expressamente por meio das fake news 

pela negação, pois todas compartilham de um mesmo ideal, o que confere  um grau de 

veracidade em torno das notícias.  

Conclui-se que para o juízo e teste de realidade não basta apenas que algo seja bom 

mas que precise se encontrar no mundo exterior e convencer que existe de fato. Assim, as 

fake news são oportunas para possibilitar que a representação subjetiva que existe apenas 

―dentro‖, seja encontrada fora, na realidade sob a forma do discurso. Há um retorno a esta 

não diferenciação entre subjetivo e objetivo. O juízo perde seu valor quando o símbolo da 

negação e não permite ao pensamento um grau de independência da coação do princípio 

de prazer, afastando-se da realidade a serviço dos afetos como uma espécie de fuga à 

realidade (FREUD, 2011 [1925] p.251/326).  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FREUD. Sigmund. O eu e o id, “autobiografia” e outros textos (1923-1925). Obras Completas 
Volume 16. Tradução e notas Paulo César de Souza. Revisão da tradução Paulo César de 
Souza. São Paulo, Companhia das Letras, 2011. 

FREUD. Sigmund. Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia (“O 
caso Schreber”), artigos sobre técnicas e outros textos (1911-1913). Obras Completas Volume 10. 
Tradução e notas  Paulo César de Souza. São Paulo, Companhia das Letras, 2010. 

FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e análise do eu e outros textos (1920-1923). Obras 
Completas Volume 15. Tradução e notas de Paulo César de Souza. São Paulo, Companhia 
das Letras, 2011. 

QUINODOZ. Jean-Michel. Ler Freud: guia de leitura da obra de S. Freud. Tradução Fátima 
Murad. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

3.8. A Definição de Conhecimento Segundo Fred Dretske 

Isabele Vieira Salsmam 

Graduanda em filosofia – Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho 

(UNESP/FFC) 

 

 Em meados do século XX surge um grande desenvolvimento na área da 

tecnologia, mudando a maneira do ser humano se comunicar. Antes desta mudança, a 

informação era entendida de maneira corriqueira, trivial, de acordo com o senso comum. 

Como a tecnologia ainda não havia se desenvolvido de maneira adequada, as pessoas 

tinham um contato esporádico com ela; nem todas as pessoas tinham acesso aos aparatos 

tecnológicos existentes. Esta condição influenciava significativamente nos questionamentos 

da sociedade envolvendo a informação e os efeitos de sua existência e manipulação. 

Posteriormente, com o desenvolvimento de telégrafos, telefones, rádios, televisões, 

computadores etc., a comunicação (transmissão de informações) passa a se dar de maneira 

diferente: mais rápida, prática e tecnologicamente comum no cotidiano. 

 Com os trabalhos de pensadores como Alan Turing (seus artigos e textos 

sobre máquinas inteligentes) e Shannon e Weaver (Teoria Matemática da Comunicação), 

certas áreas de pesquisa, incluindo a filosofia, direcionam a atenção para a informação e suas 

implicações na vida dos seres: Como transmiti-la eficientemente, qual seu estatuto 

ontológico, sua conexão com o ambiente e relações humanas? Certas questões filosóficas 

clássicas passam a ser analisadas através do conceito informação. Nestas pesquisas, a 

interdisciplinaridade desempenha um papel fundamental. Estas mudanças metodológicas, 

conceituais em pesquisas com problemas filosóficos clássicos constituem a Virada 

Informacional na Filosofia, conforme Adams (2003). 

 Na década de 80, era comum que psicólogos cognitivos e cientistas da 

computação estudassem a informação, dificilmente havendo alguma participação da 

comunidade filosófica. Segundo Fred Dretske (1999), existe uma dificuldade de se 

estabelecer um diálogo entre os filósofos e os cientistas. Para este autor, o resultado de tais 

conflitos é o empobrecimento de ambas as áreas. Tal debilidade não faz sentido, sendo que 

filosofia e ciência compartilham de interesses em comum, muitas vezes relacionados ao 

estudo referente à nossa vida cognitiva. 

 O desejo de Fred Dretske (1999) é criar uma ponte entre a filosofia e a 

ciência contemporânea. Em particular, pretende tratar de assuntos epistemológicos e 

relacionados à ciência cognitiva. Ele afirma que o conceito de informação, pela sua 
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característica interdisciplinar e acessível a diversos públicos, carrega grande importância 

para os estudos cognitivos e semânticos. Em Knowledge and the flow of information, ele investiga 

o conceito de informação, a fim de explorá-lo filosoficamente. 

 Partindo de Shannon e Weaver (1949), que formalizaram a Teoria 

Matemática da Comunicação, Dretske (1999) desenvolve seu conceito de informação. A 

influência se dá na relação da informação, enquanto artigo capaz de produzir 

conhecimento, com a rede de relações legais mantidas entre eventos e estruturas distintas 

de um processo comunicativo; tomando como base a TMC - sendo adequadamente 

complementada - é possível uma análise do conteúdo informativo de um sinal, útil para 

estudos semânticos. A informação, por sua vez, é entendida como ―[...] mercadoria 

objetiva, cuja geração, transmissão e recepção não dependem de processos interpretativos‖, 

diz Dretske (1999, p. vii, tradução nossa). No prefácio do livro em questão, o autor deixa 

evidente sua postura em relação ao lugar que a informação ocupa, sendo dissociada do 

significado, ―O significado e o conjunto de atividades mentais que o expressam são 

produtos fabricados. A matéria prima é a informação‖ (DRETSKE, 1999, p. vii, tradução 

nossa). A partir destas afirmações, compreendemos a informação como algo externo ao 

sujeito cognitivo. 

 Depois de definidas as bases conceituais, estas são aplicadas, na segunda 

parte da obra, na teoria do conhecimento proposta pelo autor. O conhecimento é 

compreendido como ―crença causalmente sustentada por informação‖ (DRETSKE, 1999, 

p. x, tradução nossa). Em suma, Fred Dretske (1999) propõe um projeto de cunho 

naturalista, ou, no mesmo sentido, materialista metafísico. 

 Neste trabalho investigamos a definição de conhecimento a partir da 

abordagem de Fred Dretske (1999). Debatendo a caracterização de conhecimento em 

Dretske, um leque de questões filosóficas contemporâneas é aberto, tais como: o que pode 

ser relevante na caracterização filosófico-interdisciplinar da informação? Por que devemos 

considerar uma visão externalista de conhecimento? 

 Para atingir nossos objetivos, estudamos A Teoria Matemática da 

Comunicação (SHANNON e WEAVER, 1949) e a noção de informação semântica em 

Dretske (1999). Em seguida trabalhamos a concepção de conhecimento dretskeana. Para 

fins práticos, referente à apresentação no XII ENPF, faremos um recorte da pesquisa. 

Pretendemos expor a última parte (sobre o conhecimento) desenvolvida no relatório parcial 

da FAPESP. 
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3.9. Reinterpretando o enigma do mundo: uma contribuição à elucidação do 

negacionismo científico do “novo normal” a partir da filosofia de 

Schopenhauer. 

Michael Peterson Olano Morgantti Pedroso 

Mestre em filosofia – Universidade Federal de Brasília (UnB) 

 

O negacionismo científico nos deixa perplexos, pois estamos vivenciando em pleno 

século XXI um refluxo de ideias e teorias há muito desbancadas pelo consenso científico: 

terraplanismo, oposição à vacinação em massa de populações, ceticismo climático, céticos 

da pandemia de Covid-19, revisionistas históricos e conspiracionistas políticos. Temos 

exemplos desses negacionismos científicos em todos os continentes, já há algum tempo – 

para se ter uma ideia, em 2016 o Oxford Dictionary of English elegeu o verbete ―pós-verdade‖ 

como a palavra do ano, devido ao aumento de 2000% em seu uso nesse ano, em relação ao 

ano anterior. A definição dada pelo dicionário ao termo, em tradução livre, é: ―que está 

relacionado a ou que denota circunstâncias nas quais os fatos objetivos influenciam menos 

na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal‖. 

Tal definição, a nosso ver, do ponto de vista buscado pela presente comunicação, é 

exemplificativa da mentalidade amplamente difundida entre todos aqueles que 

compartilham da perplexidade que o negacionismo científico inspira naqueles que o 

identificam: uma mentalidade metafísica e epistemologicamente embasada no que 

chamaremos aqui de realismo-correspondentista. De acordo com essa fundamentação 

metafísico-epistemológica, existe uma verdade objetiva acerca do mundo, e ela é expressa 

pela correspondência entre enunciados e fatos, já que estes (os fatos) indubitavelmente se 

encontram no ambiente que nos cerca, ao passo que aqueles (os enunciados) são o 

reconhecimento linguístico da percepção objetiva do mundo, pois o conhecimento, diz essa 

mentalidade, é a apreensão, pelo nosso intelecto, do mundo em que estamos inseridos. 

Quando tal mentalidade encontra um negacionista científico, a reação natural é tentar 

compartilhar os conhecimentos (informações e teorias) com o negacionista, por se pensar 

tratar-se de um problema de ignorância; entretanto, após constatarmos que, não obstante, 

esses indivíduos seguem firmes em suas convicções, o resultado, para além da estupefação, 

é a desconfiança de que se trata tão-somente de deliberada má-fé do interlocutor. É neste 

ponto que o fenômeno do negacionismo científico aproxima-se assombrosamente do 

fenômeno da argumentação desonesta, abordado por Schopenhauer em sua Dialética 
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Erística - também conhecida apenas por Erística -, uma obra publicada parcialmente pelo 

filósofo (em seus Parerga e Paralipomena) e, em sua integralidade, postumamente, por seu 

discípulo Julius Frauenstädt, onde Schopenhauer elabora uma lista não exaustiva de trinta e 

oito estratagemas de argumentação desonesta. Uma argumentação erística, segundo 

Schopenhauer, é aquela que busca a vitória (aos olhos dos interlocutores e da plateia) num 

debate, segundo interesses subjacentes e não-declarados. Tal empreitada, contudo, se 

disfarça, de investigação socrática desinteressada, voltada apenas à descoberta da ―verdade 

objetiva‖ sobre o tema discutido. 

Como se vê, neste manuscrito póstumo Schopenhauer considera apenas duas 

possibilidades para qualquer debatedor: ou ele é honesto, e portanto procederá em suas 

discussões como um investigador isento, interessado em desvelar a realidade como ela é e, 

assim, chegar à verdade objetiva; ou, ao contrário, ele não tem essa pretensão de forma 

alguma, mas busca conseguir alguma vantagem para si ou para outrem, mascarando sua 

argumentação, contudo, disfarçando-a de pesquisa neutra para que nem seu interlocutor 

nem a plateia percebam suas reais intenções. Com tal objetivo em mente, diz 

Schopenhauer, é que tais figuras lançam mão dos estratagemas. Segundo esta perspectiva 

do realismo-correspondentista, o mesmo vale para o negacionismo: ou o negacionista é 

ignorante (e portanto precisa ser esclarecido) ou, já estando esclarecido, não admite aquilo 

que o polo oposto da discussão lhe mostra e por conseguinte age de má-fé – em outras 

palavras, argumenta desonestamente. Destarte, vê-se que a fundamentação metafísico-

epistemológica do opúsculo póstumo schopenhaueriano é realista-correspondentista, tal 

qual a da mentalidade que cunhou o termo ―pós-verdade‖, pois, para ambos, a realidade 

está dada e se nossos discursos a ela não correspondem, ou se trata de ignorância, ou de 

pura má-fé. Dentro dessa mentalidade, portanto, o interlocutor erístico de que fala 

Schopenhauer é equiparável ao negacionista científico, já que ambos defendem as posições 

que mais lhe agradam à luz de suas preferências pessoais e em detrimento dos ―fatos 

objetivos‖. Por fim, a recomendação geral de Schopenhauer nesse opúsculo é a mesma de 

Aristóteles em seus Tópicos: evitar debater com as pessoas como em sua maioria o são; é 

dizer, inclinadas a lançar mão de tais estratagemas e assim conseguirem a vitória per fas et per 

nefas (por meios lícitos e ilícitos). 

Sem desmerecer o esforço de Schopenhauer na Erística, o intuito desta 

comunicação é apresentar uma outra mentalidade, a partir da qual poderemos enxergar o 

fenômeno do negacionismo científico fora da dicotomia ignorância-desonestidade, 

delineando, no processo, uma metodologia de análise de discursos, à imagem e semelhança 
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da Erística schopenhaueriana, mas sem as limitações metafísico-epistemológicas desta. Tal 

nova mentalidade se inspira no restante da obra de Schopenhauer, fundamentalmente 

idealista transcendental de inspiração kantiana. 

Se existe um mundo físico independentemente da nossa percepção dele, então 

existem sujeitos e objetos separados e o conhecimento que esses sujeitos possuem diz 

respeito a esses objetos que estão no mundo. Desse modo, o conhecimento poderia ser 

conceituado como um discurso acerca do mundo como ele é, embora matizado pela forma 

como ele se apresenta ao sujeito percipiente (cujas percepções, não obstante, são 

totalmente contingentes em relação à existência autônoma do mundo). Se, finalmente, esse 

discurso reflete as condições materiais desse mundo, então ele corresponde ao mundo, sendo 

esse o seu critério de determinação dos valores de verdade possíveis a qualquer discurso, de 

um ponto de vista lógico-aristotélico (verdadeiro ou falso). Essa é precisamente a teoria 

correspondentista da verdade, cujos expoentes mais ilustres são, de acordo com Meurer 

(2018), Russell, Wittgenstein e Tarski. De um ponto de vista realista-correspondentista, 

portanto, faz todo o sentido falar na existência de uma ―verdade objetiva‖ – é dizer, uma 

correspondência entre uma proposição e um estado de coisas do mundo físico (numa 

palavra, um ―fato‖). 

A teoria correspondentista da verdade considera esta algo objetivamente dado: 

embora a verdade não seja um objeto ela mesma, ela ―depende de algum tipo de relação 

com o fato‖ (RUSSELL, 1959, p. 157), cuja existência é independente da consciência e da 

vontade humanas. A fundamentação metafísica desse conceito de verdade é o realismo 

crítico, que determina a existência do mundo (físico) independentemente do intelecto que o 

contempla, embora reconheça - diferentemente do realismo ingênuo - que o mundo 

percebido não é idêntico ao mundo real, mas que este, não obstante, independe de nossa 

percepção. Desenvolvendo essa pretensão epistemológica da teoria correspondentista da 

verdade ao limite, chega-se à constatação de que seu objetivo final é o conhecimento 

absoluto do mundo, pois para que se possa afirmar com toda a certeza (dentro de uma 

mentalidade epistemológica correspondentista) que o valor de verdade da proposição A é V 

ou F, é absolutamente imprescindível que nenhum detalhe do mundo físico, por mais 

irrelevante que possa parecer, esteja ignorado por aquele que emite o juízo/proposição. A 

pretensão da teoria correspondentista da verdade, assim, é, no limite, teosófica (no sentido 

etimológico da palavra), pois ela aspira ao conhecimento absoluto do universo – em outras 

palavras, ela pressupõe a onisciência como validação do valor de verdade das proposições. 

Não obstante, é impossível conhecer o mundo absolutamente, pois todo conhecimento 
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pressupõe a relação sujeito-objeto, sendo ambos os polos desse binômio relativos um ao 

outro: todo sujeito que contempla o mundo parte de um ponto de vista particular e analisa 

um objeto (mais frequentemente partes ou parte de um objeto) específico, sob determinada 

ótica. Assim, para que o conhecimento absoluto pressuposto pela teoria correspondentista 

da verdade pudesse ser entregue por ela, como é sua pretensão, faz-se necessário um 

sujeito absolutamente separado do mundo que investiga e que consiga contemplar em 

qualquer pesquisa, todos os objetos do universo ao mesmo tempo. Essa é a pretensão da 

teoria correspondentista da verdade e o seu pressuposto metafísico (a existência 

absolutamente independente da realidade frente ao sujeito que a contempla). Sendo 

humanamente impossível atingir tal objetivo (um conhecimento absoluto da realidade, 

totalmente desvinculado do intelecto humano), é que Schopenhauer, em toda a sua obra 

(excetuada a Erística) condena qualquer tipo de realismo, já que, como ele próprio diz, ―o 

mundo é a minha representação‖. Sendo, para ele, todo o conhecimento científico 

composto de representações (intuitivas e abstratas), produzidas respectivamente pelo 

entendimento (Verstand) e pela razão (Vernunft), as ciências em geral, para o filósofo de 

Danzig, não podem ir além do mundo como representação - tudo o que está para além 

deste é o enigma do mundo, que não pode ser elucidado pela via da Quádrupla Raiz do 

Princípio de Razão Suficiente (o caminho epistemológico das ciências, segundo o filósofo), 

mas precisa da metafísica para lá chegar - para Schopenhauer, nomeadamente a Metafísica 

da Vontade. A prova incontestável de tais limitações das ciências, para ele, são seus 

axiomas: pontos de apoio arquimedianos, motores imóveis aristotélicos. 

Assim, o Schopenhauer da Erística, boa parte dos cientistas e os negacionistas são 

realistas-correspondentistas: pensam estar de posse do melhor relato sobre o mundo (como 

o religioso, que crê na veracidade absoluta dos dogmas de sua fé, em detrimento das 

demais). Precisamos abrir mão da mentalidade realista-correspondentista com pretensões 

absolutas, pois além das suas limitações lógico-epistemológicas já esboçadas no presente 

texto, pensamos que tais pretensões excludentes de outras metafísicas e epistemologias 

terminam por dar causa a fenômenos tais como o negacionismo científico (ou mesmo o 

fanatismo religioso), que, mudando o conteúdo material de suas elucubrações, mantêm a 

forma, pretensiosamente separadora de logos e doxa. Uma filosofia da ciência de inspiração 

schopenhaueriana, portanto, deve abandonar a mentalidade realista-correspondentista de 

orientação platônica e delimitar, em conformidade com as próprias limitações, as áreas de 

atuação de toda atividade intelectual humana (arte, ciência, filosofia, religião etc.), aceitando 

como certeza metafísica (axioma) que diferentes discursos lidam de diferentes maneiras 
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com o desconhecido que está para além do mundo como representação e que, para 

reconhecer o valor de cada discurso, é preciso respeitar a extensão de cada um deles, 

dentro daquilo que lhes é possível tratar. Eis aí um esboço de metodologia de análise de 

discursos mais promissor do que a Erística de Schopenhauer e que autoriza recomendações 

mais eficazes do que a do filósofo de Danzig e a de Aristóteles, de simplesmente evitar 

discutir com as pessoas como elas em sua maioria são. 

 

 

3.10. A contradição entre a teoria internista e a neurociência internalista de 

Michael Smith 

Paulo Eduardo Paiva Ferreira 

Mestrando – Universidade Federal de São João del Rey (UFSJ) 

 

O cognitivista diz que sentenças morais são ligadas ao factualismo semântico, ou 

seja, sentenças morais expressam crenças e que tais crenças ou estados mentais são 

verdadeiros ou falsos; nessa linha de raciocínio uma crença é confrontada com a realidade e 

resulta em uma atualização da visão do sujeito sobre o fato. 

 Um dos desdobramentos da teoria cognitiva, é a teoria internista. Michael Smith 

nos apresenta a teoria internista sobre motivações em seu livro The moral problem (1994). 

Podemos sintetizar a ideia principal do internalismo sobre motivação da seguinte maneira: 

“Se um agente acredita que Φ é o certo a se fazer na circunstancia C, então ele está também motivado a 

fazer Φ no contexto C”3 (Smith, 1994, p. 61). Segundo o autor, para determinarmos a validade 

de um fato moral, é necessário que o agente esteja engajado em agir de acordo com sua 

sentença proferida. Ou seja, o internalista de motivações sustenta que para 

compreendermos a natureza de uma sentença moral (se devemos considerá-la boa ou ruim) 

é necessário estarmos dispostos, ou não, a realizar tais ações.  

 

O agente, quando julga que é certo agir de determinada maneira, está 

necessariamente motivado e isento de influencias distorcidas, fraqueza de 

vontade e outras formas similares de falta de razão em suas motivações.(Smith, 

1994, p61). 

 

Por outro lado, de acordo com os estudos da neurociência podemos atribuir a 

região do córtex pré-frontal como a parte do cérebro responsável por processos cognitivos 

mais complexos como controle emocional, comportamento adaptável ao ambiente, 
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linguagem, raciocínio, etc. Alguns dos estudos feitos com pacientes que sofreram danos 

nessa região cerebral mostram que essas pessoas possuem uma visão da moralidade 

diferente do padrão, do considerado ―normal‖. Muitos desses pacientes apresentam 

agressividade exacerbada, problemas de convivência, repetidas transgressões da lei e assim 

por diante. Nesse sentido, parece haver uma ligação entre o papel das emoções, 

motivações, ou mesmo da empatia, com o que dizemos ser a ―coisa correta a se fazer‖. Isso 

pode gerar diversas implicações em nossa visão da metaética. 

Se existe uma relação entre o estado atual do cérebro e as ações tomadas pelo 

sujeito, podemos analisar o fato de algumas pessoas agirem de maneiras condenáveis 

mesmo sabendo que é errado, mas não se afetam por essa crença. Aqui podemos perceber 

uma contradição entre a teoria internista da moral e o que os estudos da neurociência nos 

apresentam. Um sujeito consegue determinar o que é o ―correto‖ a se fazer em 

determinado cenário, mas age de outra maneira, por algum motivo que não sabemos. Para 

ilustrar melhor podemos pensar no seguinte exemplo de Kiehl (2008): Um sujeito 

assassinou sua namorada após uma discussão. Segundo ele, ela o chamou de ―gordo, careca 

e falido‖. Quando questionado sobre o ocorrido, ele respondeu que foi errado jogar o 

corpo dela em um rio. Com um pouco mais de conversa, ele chegou à conclusão que foi 

errado matá-la. Alguns anos depois, ele foi preso novamente, por assassinar sua nova 

namorada. Quando questionado pelo motivo, ele disse que: ―ela encontrou novos botões 

para apertar‖. Ainda assim, no final, ele admitiu que foi errado os dois assassinatos. Como 

veremos mais a frente, esse tipo de comportamento vai contra os princípios assumidos na 

teoria internalista. 

Além das pesquisas que estudam lesões no córtex pré-frontal, outros estudos, mais 

recentes, sobre psicopatia, podem nos ajudar a relacionar estas duas áreas. As características 

da psicopatia são determinadas através de um teste, o PCL-R. A avaliação do PCL-R é 

realizada por meio da revisão dos registros do participante, incluindo avaliações de 

consumo, avaliações do serviço social, resultados de testes psicológicos, transcrições de 

entrevistas do paciente com psicólogos e psiquiatras, relatórios institucionais de 

transgressões. 

Em seu artigo Kiehl (2008), nos apresenta um interessante dado, pacientes com 

problemas na estrutura cerebral estão fortemente conectados com diagnósticos de algum 

grau de psicopatia (30 pontos ou mais na escala PCL-R). Ou seja, o mau comportamento 

desses sujeitos deve-se ao fato de seu cérebro possuir uma má formação, ou alguma lesão, e 

não simplesmente por uma ―má índole‖. 



113 
 

 

 

Estudos subsequentes de pacientes com dano no lobo frontal sugerem que o 

córtex frontal serve de mediador para diversos comportamentos relacionados a 

psicopatia. Dano ao córtex frontal orbital leva a uma condição chamada 

"pseudopsicopatia" ou "personalidade sociopata adquirida"(Kiehl, 2008, p124). 

 

Com esses dados em mente, Adina Roskies fez uma análise relacionando pacientes 

com dano no córtex pré-frontal  ventromedial e a teoria internalista da moral. Roskies 

apresenta a metodologia usada na pesquisa em que se baseou da seguinte forma: 

1. Pacientes VM são aptos a fazerem julgamentos morais e sociais 
apropriados quando requerido. Quando apresentados a uma situação hipotética, 
a conclusão que eles atingem vai de acordo com as conclusões que pessoas 
"normais" também atingem. Avaliações psicológicas mostram que pacientes VM 
conseguem atingir os mais altos níveis de raciocínio moral abstrato. 

2. Históricos clínicos e observações, sugerem que pacientes VM 
possuem uma capacidade comprometida de agir efetivamente em situações 
morais. 

3. Pacientes comuns produzem um estimulo induzido na pele (EIP) em 
relação a estímulos emocionais. Em contraste, pacientes VM geralmente não 
produzem esses EIP quando confrontados com esses mesmos estímulos. 
Outros testes produzem esses estímulos, demonstrando que não é um problema 
no sistema nervoso, mas sim a relação entre estímulos emocionais e os EIP. 

4. pacientes VM relatam ausência de emoções quando confrontados 
com situações que definitivamente produzem emoções em pessoas normais. 

(Roskies, 2003, p.57) 

 

Para seu artigo, a filósofa utilizou de base os EIP como evidência da presença, ou 

falta, de motivação para agir. Ela concluiu com um resumo de três principais características 

em relação a esse tipo de perfil clínico (pacientes VM):  

 

1. Conhecimento: Pacientes VM memorizam declarações relacionadas a 
questões morais, e aparentemente são aptos a raciocinar sobre a moral no 
mesmo nível de uma pessoa normal. Suas declarações são iguais a de pessoas 
normais.  

2. Ação: pacientes VM falham em agir de maneira confiante em situações 
de confronto ético.  

3. Motivação: em situações de confronto ético, os pacientes VM parecem 
carecer de respostas motivacionais e emocionais apropriadas, tanto no nível de 
sua própria experiência subjetiva, quanto no que diz respeito à fisiologia normal 
ou nos relatos de emoção e motivação. (Roskies, 2003, p.57) 
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Portanto, de acordo com os dados apresentados por Roskies, chegamos a um 

ponto: os pacientes VM possuem o conhecimento necessário para chegar a uma conclusão 

sobre uma afirmação moral, eles conseguem estabelecer uma crença nesse sentido, porém 

sua condição faz com que o paciente VM tenha uma falha no processo de motivação sobre 

a crença estabelecida. Como já foi apresentado, a teoria internalista nos diz que a motivação 

do sujeito está necessariamente ligada ao julgamento feito, isto é: julgar que Φ é o correto a 

fazer é julgar que Φ é o correto a fazer em qualquer situação. Nesse sentido, o paciente VM 

consegue estabelecer uma crença, mas quando confrontado com a situação real, o paciente 

VM não leva a diante a crença estabelecida teoricamente. Ou seja, os pacientes VM são um 

contra exemplo da teoria internalista estrita sobre motivações; eles possuem o 

conhecimento sobre questões morais, podem estabelecer crença, mas quando são 

confrontados, na prática, com situações que precisam de uma ação eles falham. 
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4. LÓGICA E FILOSOFIA DA LINGUAGEM  

 
4.1. O problema dos nomes vazios 

Edivaldo Borges dos Santos Júnior53 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

 

É fácil conceber o que é um nome, como ―dálmata‖, ―Maria‖ e ―pedra‖. Também 

é fácil conceber nomes supostamente vazios de referência, como ―Papai Noel‖, 

―unicórnio‖ e ―Peter Pan‖. Nomes vazios são tais que não denotam qualquer coisa 

concreta no mundo real, daí a alcunha de ―vazio‖, sendo discutível se denotam alguma 

entidade possível, abstrata ou algum objeto não-existente. Um dos problemas de nomes 

                                                           
53 Graduando em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e discente de Iniciação Científica 

Voluntária (ICV/UFPI). 
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assim é que, haja visto que eles nada denotam, então parece ser impossível formular uma 

proposição genuína ou uma sentença com sentido/significado. Se fosse o caso de 

elaborarmos uma sentença com significado envolvendo um nome vácuo, então estaríamos 

falando de algo e esse algo existiria – afinal, parece absurdo dizer do nada ou do que não 

existe que ele é um cavalo alado ou qualquer outra coisa, então deve-se falar de algo que 

não o nada e esse algo deve existir, do contrário, do que falaríamos? Porém, se supormos 

que falamos de algo que existe, então caímos em um paradoxo. Um nome vazio o é, 

porque a nada refere, então supor que ao falar de algo envolvendo um nome assim se faz 

referência a alguma é recair em uma contradição: algo existe e não existe. Como exemplo, 

imagine-se a sentença ―unicórnios são cavalos com chifre‖. Supor que ela tem sentido 

implica dizer que ela expressa uma proposição que pode ser apreendida por nós. Se uma 

proposição é verdadeira, então ela expressa algo real sobre o mundo. Assim, a sentença 

supramencionada sendo verdadeira implica que algo é dito sobre a realidade, ou seja, que 

certos objetos existem, os unicórnios, e que eles são cavalos com chifre. Mas, unicórnios 

não existem: paradoxo! 

Outro problema que envolve nomes vazios é que à primeira vista parece ser 

contraintuitivo negar que Sherlock Holmes é um detetive ou que Odin é um deus nórdico. 

Ou seja, parece ser contraintuitivo negar sentido a sentenças que veiculam nomes vazios, 

pois elas são compreensíveis, e ainda parece ser possível atribuir-lhe algum valor de 

verdade, afinal, qualquer leitor das obras de sir. Arthur Conan Doyle negaria com vigor que 

Sherlock Holmes é um tamanduá e afirmaria sem pensar duas vezes que Sherlock é um 

detetive. Então, como explicar a valoração de valores de verdade a sentenças que veiculam 

nomes vazios? Frege em seu célebre ―Sobre o sentido e referência‖ negou que qualquer 

valor de verdade pudesse ser atribuído a sentenças assim. Por outro lado, Russell em ―Da 

Denotação‖ apenas conclui que o valor de verdade será o falso, haja vista que não há coisa 

alguma denotada por expressões sem referência, então é falso qualquer coisa que se diga 

usando tais expressões. Assim, para Frege ―Sherlock Holmes é um detetive‖ seria sem valor 

de verdade e para Russell seria falso. Uma outra forma de encarar a controvérsia em jogo é 

como faz a teoria ficcionalista (ou ficcionalismo) e afirmar que a verdade no discurso sobre 

a ficção não deve ser entendida de forma literal. Por conseguinte, não é literalmente 

verdade que Holmes é um detetive, mas é verdade de acordo com a história sobre ele, que 

Holmes é um detetive. Dessa forma, o ficcionalismo insere um operador sentencial ―de 

acordo com a história‖ para poder modular as sentenças com nomes vácuos. Mas, ainda 

resta explicar verdades analíticas como ―o quadrado-redondo é quadrangular‖. O operador 
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introduzido pelo ficcionalismo não funciona em todas a expressões e dizer que é falso ou 

sem valor de verdade a expressão anterior é negar uma verdade necessária. 

Por fim, o grande problema gerado por esses nomes são quando eles constituem 

enunciados verdadeiros e singulares de negação de existência, isto é, enunciados 

verdadeiros da forma ―x não existe‖. O ponto da controvérsia em questão é que se é dito 

algo de alguma coisa, então essa coisa existe, assim, se é dito de algo que esse algo não 

existe, então parece falar-se de algo que existe que ele não existe: eis mais uma vez um 

paradoxo! Esse tipo de paradoxalidade é comum a todos os enunciados singulares e 

verdadeiros de negação de existência, recebendo o nome de Paradoxos da barba de Platão. 

Esse nome é originário da doutrina que Quine nomeou de doutrina da barba de Platão, 

segunda a qual o não-ser (o inexistente) tem que em alguma medida ser (existir), do 

contrário, do que se falaria quando se diz que algo não existe? Mais uma vez, parece que se 

fala de algo e diz-se desse algo que ele não existe: paradoxo! 

 

 

4.2. O problema da consistência da matemática a partir do formalismo e do 

empirismo lógico 

José Henrique Fonseca Franco 

Universidade de São João del-Rei (UFSJ) 

 

  A filosofia da matemática no século XIX e XX teve três grandes correntes de 

pensamento: o logicismo que acreditava poder fundamentar a matemática na lógica, o 

formalismo que concebia a matemática como sendo suas regras, e o intuicionismo que 

considerava que a matemática apenas atividade mental. Consideraremos nesse trabalho que 

boa parte da matemática é verificação disso que é denominado atividade mental, e que tal 

verificação só é possível através da linguagem matemática, a qual se processa dentro de um 

conjunto de regras específicas que permitem os desdobramentos que são próprios da 

matemática. Priorizaremos assim uma abordagem formalista-dedutivista da matemática.  

  A prioridade que daremos às correntes formalistas-dedutivistas se dá em função da 

aceitação de pressupostos do empirismo lógico para a matemática e sua ontologia. Tal 

como argumenta Carnap em Ontologia, Empirismo e Semântica, a pergunta pelas entidades 

abstratas, no caso dos entes matemáticos, não faz sentido de ser elaborada externamente ao 

sistema que faz uso dessas entidades. Assim como também levamos em consideração o que 

Wittgenstein alega no início do Tractatus logicus-philosophicus atrelando nosso conhecimento a 
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nossa linguagem. Desse modo concebemos como ponto de partida da apresentação que os 

entes matemáticos fazem sentido dentro da gramática da matemática, ou seja, dentro de um 

sistema com regras determinadas (sistema linguístico de referência) e que os conhecimentos 

dessas regras assim como o que se deduz dessas consiste no conhecimento que podemos 

ter em relação a matemática.  

  O logicismo constituiu uma tentativa de fundamentar as regras da matemática na 

lógica, considerada uma linguagem capaz dar suporte a matemática. Frege e Russell 

concebiam que a lógica seria subjacente a matemática, assim mostrar a consistência da 

fundamentação lógica da matemática permitiria afirmar que a atividade matemática é 

consistente. O intento de mostrar a consistência da matemática aparece também no 

formalismo de Hilbert, os formalistas discordavam dos logicistas principalmente no que 

concerne a ontologia, mas o objetivo de seus intentos é o mesmo, ambos os projetos são 

fundacionistas. 

  O dedutivismo compartilha com o logicismo a concepção de que o conhecimento 

matemático é lógico, para o dedutivista o que se segue é necessariamente lógico, a matemática 

é vista como um conjunto de proposições que se seguem dentro de uma linguagem cujas as 

regras básicas constituem o fundamento estabelecido pela lógica. Com Hilbert, a 

matemática é evidenciada cada vez mais como um desenvolvimento que decorre das 

deduções de seus próprios axiomas, observa-se o nascimento da metamatemática, o debate 

acerca da consistência da matemática pertence a esse campo de investigação. 

   Será feito nesse trabalho uma explicação do que é defendido na concepção 

formalista e sua relação com a lógica. A ligação com o empirismo lógico ocorre por 

tomarmos essa postura quanto a ontologia e legarmos a matemática um tratamento que 

seria próprio a um sistema linguístico de referência.  Focaremos então em uma abordagem 

da matemática enquanto linguagem e em alguns momentos como ―jogo‖ como fora tratada 

por uma gama de formalistas. O foco será a maneira como a matemática opera, ou seja, a 

lógica que lhe é subjacente e o problema da sua consistência.  

  A intepretação da matemática como sendo apenas um jogo com regras próprias 

toma forma no projeto de Hilbert, que através da axiomatização almejava a elaboração 

daquilo que chamara de matemática ideal. O projeto hilbertiano pretendia mostrar a 

impossibilidade de desenvolver toda matemática para afirmar a respeito de sua consistência, 

seria então necessário desenvolver a matemática finitária para mostrar seu caráter 

consistente. 
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  Um algoritmo é um método finitário de raciocínio, tal qual é possível mostrar a 

impossibilidade de xeque-mate em um jogo de xadrez com uma determinada configuração, 

seria possível analisar a consistência de um sistema formal com algum grau de aritmética. 

Na matemática finitária seria possível então mostrar sua consistência. A demonstração do 

teorema no xadrez implicaria a necessidade de um meta-xadrez, um discurso que fala a 

respeito das regras do jogo, o mesmo se dá para o debate a respeito da consistência da 

matemática e a exigência de uma metamatemática.  

  Entretanto esses intentos de Hilbert são colocados em xeque com a elaboração dos 

Teoremas de Incompletude, que denunciava a inconsistência do projeto almejado e toca no 

problema referente a consistência da matemática. Segundo seu autor, Gödel, a matemática 

somente seria completa justamente devido a impossibilidade de mostrar que se trata de um 

sistema consistente. Deste modo por mais que defendamos a visão formalista como aquela 

que se apresenta mais prática, o problema da inconsistência de sistemas formais 

recursivamente construtiveis e com algum grau de aritmética continua sendo um problema 

persistente dentro da filosofia da matemática e da lógica. Concebemos que qualquer 

discussão a respeito desse debate recorre a tentativa de elaboração de uma metamatemática 

e nos intentos de formulações de ordem superior ao sistema que se busca encontrar a 

consistência, mostrando que ainda estão no registro de uma metalinguagem matemática. 

 

 

4.3. Nada é. Os contra-argumentos de Górgias à filosofia de Parmênides 

Nathaniel Lovatto 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)  

 

Desenvolvida como atividade avaliativa em uma disciplina de Tópicos Especiais em 

Filosofia da Linguagem em formato de artigo acadêmico, sendo posteriormente iniciado 

um processo de revisão da mesma, a presente pesquisa buscou identificar e analisar no 

Tratado do Não-Ser de Górgias os argumentos aparentemente direcionados à Parmênides e 

seu poema, na questão do ser e do não-ser.  

Parmênides é o filósofo pré-socrático que deu origem à metafísica tradicional na 

Filosofia, influenciando dos antigos aos contemporâneos. É de difícil e obscura 

investigação, pelas limitações de acesso ao seus escritos e pensamentos, tanto quanto pela 

própria tese. Já Górgias, um renomado sofista, se propôs a refutar Parmênides e sua escola, 

no referido texto. Dele, temos acesso apenas as paráfrases de Sexto Empírico e pseudo-
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Aristóteles. É próprio do estilo da retórica de Górgias pegar teses chocantes e de difícil 

defesa, tanto para exercitar sua lábia quanto para fazer propaganda. Se Parmênides afirmou 

que ―ser é‖, Górgias vem defender que ―nada é‖, sua primeira tese do Tratado. As duas 

outras teses do Tratado são ―se é, é incognoscível‖ e ―se é cognoscível, é incomunicável‖, 

mas o artigo só abordou a primeira tese.  

Além de identificar e analisar, a pesquisa pôde esquematizar de forma visual o 

desenvolvimento dos argumentos de Górgias e compará-los com a tese parmenídica, nos 

três pontos primordiais da crítica gorgiana: ser é, é eterno e uno. Górgias usa como método 

principal a argumentação por modus tollens, ou seja, negando o consequente. Para cada tese 

que ele avalia, elenca inúmeras possibilidades como consequências da tese, e uma a uma vai 

tentando refutar por redução ao absurdo para provar que o antecedente é falso. Isso é 

visível com as disjunções ―ou ser, ou não-ser‖, ―ou uno, ou múltiplo‖ e ―ou eterno, ou 

gerado‖ e as conjunções ―ser e não-ser‖ e ―eterno e gerado‖, evitando a conjunção ―uno e 

múltiplo‖.  

Também foi notado que Górgias argumenta a partir de uma interpretação destoante 

da tese de Parmênides, levantando algumas hipóteses que permanecem abertas: Górgias 

poderia estar argumentando contra uma tese eleata híbrida de Parmênides, Zenão e Melisso 

(por misturar teses dos três); Górgias não entendeu os conceitos de ser e não-ser; Górgias 

distorceu os argumentos de Parmênides de propósito. Mas como não era intenção do 

trabalho responder tais questões, elas ficaram abertas para futuras pesquisas. 

A pesquisa inicia-se identificando o escopo argumentativo de Parmênides sobre a 

tese ―ser é‖ e depois o escopo argumentativo de Górgias sobre a tese ―nada é‖, 

apresentando-a de forma ordenada nas duas citações de sua obra disponíveis. Neste 

momento o objetivo era analisar como Górgias argumentava, e isso significa observar a 

composição lógica dos argumentos, predominantemente em modus tollens, e observar como 

ele tratava os objetos de seu discurso (analisando os contrários em forma de disjunções e 

em forma de conjunções, e de onde ele extraia esses objetos). 

Após essa primeira análise, a pesquisa se ocupou em comparar as teses de 

Parmênides e Górgias, para identificar os pontos em que convergiam e como convergiam, 

assim como identificar a fidelidade da refutação gorgiana. Dessa forma, foi constatado que 

a argumentação de Górgias ataca sobretudo as consequências da tese de Parmênides, que 

ser é uno e eterno, ao mesmo tempo que ataca o contrário da tese de Parmênides, que ser é 

múltiplo e gerado, e também a conjunção eterno e gerado. Dessa forma, Górgias pretende 
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provar que se ser não pode ser nenhuma dessas coisas, a tese ―ser é‖ é falsa (além de depois 

ainda falsear as teses ―não-ser é‖ e ―ser e não-ser são‖.  

Mas para esse feito retórico, Górgias usa de argumentos de Melisso e Zenão para 

negar a eternidade do ser. De acordo com sua interpretação de Melisso, se o ser é eterno, 

então é infinito, o que significaria que o ser não poderia estar em lugar algum, 

contradizendo-se com a (interpretação gorgiana da) tese de Zenão, de que o que não está 

em lugar algum não existe. O sofista também traz uma visão extensiva de ser, para justificar 

sua refutação à unidade do ser. 

Além disso, Górgias constantemente trabalha com uma noção de contrários na 

questão do ser e do não-ser, enquanto explicitamente Parmênides apresentava outra noção, 

uma noção rígida de que ser e não-ser não são comparáveis logicamente, não podendo ser 

nem o mesmo, nem o contrário um do outro, porque não-ser é simplesmente impossível. 

Dessa forma, conclui-se com o trabalho que embora Górgias procedesse com uma 

lógica argumentativa sólida, através de modus tollens, os objetos de seu discurso não 

correspondiam com os de Parmênides. Interpretando ser e não-ser como contrários, 

inserindo as teses de Melisso e Zenão quando deveria ter permanecido exclusivo com os 

argumentos de Parmênides e tomando ser como extensivo, Górgias inviabiliza a 

possibilidade da aparente refutação à Parmênides, por acabar atacando um espantalho dela. 

Se Górgias fez isso deliberadamente, se fez por falta de entendimento das teses de 

Parmênides ou se na verdade estava mirando em uma tese híbrida de Parmênides, Melisso 

e Zenão, não será esse trabalho a afirmar, pois lhe foge ao escopo. Sua contribuição é em 

facilitar a compreensão da primeira tese do Tratado, além de averiguar sua sustentação em 

relação ao poema atacado. Maiores detalhes dessa pesquisa serão encontrados na 

apresentação no XII ENPF e em futura publicação. 

Por fim, uma ressalva deve ser feita quanto a extensão bibliográfica que certamente 

não atende a complexidade do tema tratado, visto estar no limiar de problemas de pesquisa 

enormes da filosofia antiga, referentes à distância temporal e cultural dos pensadores 

gregos conosco, à escassez no acesso aos escritos (de Parmênides temos fragmentos e de 

Górgias paráfrases) além também de não contemplar significativamente a enorme 

bibliografia de especialistas no assunto. 
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4.4. A Semântica Cognitiva de Kant 

Sam Alves Souza 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

 

O esforço da interpretação semântica é em traduzir as formulações de Kant, 

principalmente, as dispostas na Estética Transcendental e Lógica Transcendental em termos da 

filosofia analítica, partindo de uma investigação das aproximações possíveis dos conceitos 

de sentido e da referência de juízos com status proposições. Na Estética Transcendental, Kant 

expõe as condições a priori necessárias em que a nossa mente possa representar aos 

fenômenos da experiência, espaço e tempo são as formas puras a priori da intuição 

humana, portanto transcendentais pois são constituintes inatos que possibilitam o 

conhecimento das coisas. Hanna (2006) reconhece essa proposta de Kant como 

transcendentalismo representacional.  

Além do mais, como os objetos representados para a mente humana só podem ser 

acessados por ela mesma graças aos princípios formulados pela razão humana, como forma 

de impor a natureza condições a priori que permitam a compreensão dos fenômenos, a 

isto, Hanna chama de idealismo cognitivo. A junção das propostas teóricas anteriormente 

expostas, ocasionam na possível interpretação semântica cognitiva, que é originada da própria 

doutrina Kantiana do idealismo transcendental.  

Contudo, para interpretação de semântica cognitiva, é necessária a mobilização de 

certos conceitos como: intencionalidade, sentido e referência. Os usos feitos por Hanna são 

próximos aos fundamentados por Bretano em Psychology from an Empirical Standpoint (1995) e 

Frege em seu artigo intitulado ―Sobre sentido e referência‖ (1892).  Em Frege (2009, p. 83) 

temos os conceitos de sentido e referencia, sentido (Sinn) é a apreensão intensional do 

conceito “ onde está contido o modo de apresentação do objeto”, um modo de denotação diferente 

da referência que pode ser tanto um conceito formal quanto um objeto material. 

Nota-se a presença da palavra ‗intensional‘ em Frege, aqui é justa uma distinção 

dada por Searle (2002, p.33) entre intesão com-s que deriva da intensionalidade que é uma 

oposição à extensão dos conceitos, intenção com-c, que é da intencionalidade como 

propriedade da mente que possui a capacidade de representar. Em Searle a intencionalidade 

é sempre referente a algo, agrega estados psicológicos, ações e afecções. Essa definição do 

conceito é um amadurecimento da definição de intencionalidade criada por Bretano.  

No entanto, sentido e referencia, para a interpretação da teoria kantiana é 

ligeiramente diferente, o termo sentido assemelha-se ao juízo pois o juízo é uma asserção 
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acerca das representações ou conceitos e a referência é basicamente a correspondência com 

o objeto, além de uma carga intencional (com c). Mas a ―referencialidade‖ proposta por 

Hanna tem caráter mais amplo e se relaciona com a experiência de modo geral, como é no 

caso dos juízos sintéticos a priori. 

Complementarmente, um juízo deve referenciar de forma intencional a um objeto, 

que não é necessariamente um objeto material, pois a própria noção de objeto é 

problemática em Kant pois há tanto objetos enquanto matéria quanto forma. Contudo, o 

que seria um objeto de prova matemática? Kant define objeto como: ―aquilo em cujo conceito 

está reunido o diverso de uma intuição dada‖ (KANT, CRP B 137, p.124), apesar do objeto 

também ter um status formal (termo Objekt será a denominação a noção do termo neste 

trabalho) enquanto algo em que o múltiplo intuição dada está sintetizada em um conceito, 

que dependendo da relação pode vir a ser um objeto. Por exemplo, os conceitos 

matemáticos necessitam de dados múltiplos da experiência, mas também podem ser 

tratados como objetos enquanto tem referência à objetos na intuição. Portanto, a prova de 

objetos/conceitos matemáticos em Kant é presente na intuição, mas é presente 

propriamente na forma da intuição. 

Entretanto, para Frege a prova tem seu limite na referência em uma concepção 

platônica de conceito, enquanto para Kant a referência é dada na intuição por meio de 

estruturas pré-determinadas na mente, havendo um substrato mais profundo de prova, 

determinando sua concepção como construtivista (MEIRELLES, 2006, p 76). A saber, 

demonstraremos como são formuladas essas estruturas pré-determinadas e como podem 

ser caracterizadas como estruturas semânticas da cognição, indicadas logo ao início da 

CRP.  

― (E) Mas embora todo nosso conhecimento comece com a experiência,  

(C) nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. ‖ (KANT, 2001, CRP B1, p. 

53) 

Nessas duas proposições encontra-se o ponto de partida ideal para a elucidação 

sobre como Kant possivelmente interpreta os processos cognitivos humanos na 

fundamentação dos conhecimentos. As elucidações dessas duas orações trazem consigo 

uma enorme quantidade de conteúdos necessários ao nosso objetivo: justificar a existência 

de uma interpretação semântica da Crítica da Razão Pura, ou melhor, do fundamento da 

teoria da representação kantiana como uma teoria de semântica cognitiva. Sobre como 

nossa mente através da sensibilidade se relaciona com os objetos e como estas 

representações sensíveis produzem juízos que atingem significado.  
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Hanna parte de uma simplificação conceitual agregando todo o caráter formal da 

estrutura da cognitiva kantiana como semântica. Nisso, o idealismo transcendental que é a 

teoria da representação kantiana, pode ser lido de modo semântico com ênfases 

significantes para o aspecto formal (ou lógico) e não-empírico das representações. 

Possibilitando uma nova perspectiva sobre a teoria do conhecimento de Kant, antes com 

interpretações idealistas (século XVIII Scheling, Fichte e Hegel), depois com interpretações 

perspectvísticas no século XIX e agora com novas interpretações sobre semântica a partir 

das transformações no léxico filosófico fomentadas pela filosofia analítica do século XX 

(Hanna, 2006, p. 28-29). Passando a todas interpretações que envolvem pensamento sobre 

um objeto ou mesmo o conteúdo formal para a referência de objetos na experiência 

sensível. Formando, então, um sistema referencial semântico de adequação da forma ao 

conteúdo material, assim determinando uma terceira interpretação da primeira crítica de 

Kant.  

Em seguida, precisamos expor o conceito básicos da representação e seu 

delineamento. Toda representação é produto da ação da mente sobre um objeto, 

consequentemente um sujeito é necessário, ou seja, uma consciência que aja ativamente 

sobre um determinado objeto. 

O conceito de representação é apresentado de modo sintético no Manual dos 

Cursos de Lógica (ML), Kant expõe que nosso conhecimento é fruto de relações: uma 

relação externa com as representações de objetos; outra relação interna com a própria 

consciência. Todo conhecimento vem de representações, já que a consciência se baseia ela 

mesma em uma representação e versa sobre a forma que nós sujeitos conscientes 

conhecemos. ―A diversidade da forma de todo o conhecimento repousa sobre uma condição que 

acompanha todo conhecimento: a consciência‖ (KANT, 2010, ML, AK33, p. 69), pois o que 

interessa nesse momento para Kant é ―como conhecemos‖, não ―o que‖, mais 

especificamente sobre os aspectos formais da relação do sujeito com o objeto, ou seja, 

como a forma da consciência age sobre os objetos e como eles afetam a própria 

consciência. 

Portanto, a investigação se centra no sujeito como um agente responsável pela 

estrutura do mundo, do seu mundo e não do sujeito meramente passivo sendo afetado 

pelos objetos e a partir de sua percepção sobre eles procurando as respostas para o 

fundamento dos conhecimentos. ―Em outras palavras, para Kant, a mente humana é essencialmente 

ativa: ela gera espontaneamente suas próprias representações, dados os inputs sensoriais‖ (Hanna, 2006, 

p.57). Todo conhecimento começa com a experiência na medida em que os objetos afetam 



124 
 

 

a mente de certa maneira (KANT, 2001, CRP B33-34, p.71), havendo uma estrutura pré-

determinada na mente que permitirá o acesso à representação do objeto.  

Contudo, há um componente interno que é a própria consciência e isto não é alvo 

de dúvida, mas uma representação necessária para o conhecimento. Podemos notar a 

presença da certeza cartesiana do cogito, apresentada por Kant de forma diferente, é 

importante para a constituição do conhecimento, o ―eu penso‖ é a certeza axiomática que 

permitirá o acesso aos objetos a partir das intuições, ―ou a capacidade inata de produzir a 

representação "eu penso...", que funciona como um prefixo implícito a todo o conhecimento possível‖ 

(HANNA, 2006, p.59). O Eu penso então é a ―apercepção pura‖, pois antecede à toda 

experiência e é livre de conteúdo empírico sendo a primeira intuição, o ―eu penso‖ que 

dará a unidade sintética a todos os fenômenos da sensibilidade e esta intuição antecede ao 

próprio pensamento. ―Também chamo à unidade dessa representação a unidade transcendental da 

autoconsciência, para designar a possibilidade do conhecimento a priori a partir dela‖ (KANT, 2001, 

CRP B132 p.157).  

A unidade transcendental da autoconsciência é comum a todo ser humano e é responsável 

pela percepção de representação de cada sujeito individualmente, uma unidade formal 

necessária comum a todos. No entanto, se aplica somente para representações individuais, 

justamente sua não-contingência garante a comunicação destas percepções pelos fatores 

formais comuns aos seres humanos. 

 

 

4.5. Justificação de axiomas em modelos de Teoria de Conjuntos54 

Mahan Vaz 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

 

Teorias formais na matemática são, em geral, definidas a partir de axiomas, isto 

é, sentenças que são tomadas como verdadeiras e que descreveriam as propriedades 

básicas daquela estrutura que se deseja criar. É comum, por exemplo, quando somos 

apresenta- dos à aritmética, que os axiomas de Peano sejam dados e que a partir deles 

possamos, utilizando as regras da lógica de primeira ou segunda ordem, deduzir outras 

sentenças que são também verdadeiras, chamadas teoremas, lemas, proposições ou 

corolários. 

Acontece, porém, que a ideia euclidiana de que axiomas sejam verdades auto-

                                                           
54 Esta pesquisa tem o apoio da Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, 
processo 2019/26495-2. 
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evidentes parece muito distante do que se admite como axioma na prática matemática 

contempo- rânea. Isto fica evidente para aquela pessoa que se depara com os 

axiomas de Peano pela primeira vez. O que nos faz adotar o número 0 como o 

primeiro natural? O que justifica a indução matemática, já que empiricamente, uma 

indução ao infinita não é nem imaginável? O que justifica crermos em um conjunto 

atualmente infinito? 

Não apenas a teoria dos números, mas uma teoria ainda mais abstrata sofreu as 

mesmas objeções e foi alvo das mesmas dúvidas. Falo da Teoria de Conjuntos proposta 

por Zermelo e Fraenkel55. Esta teoria, apesar de sua força e generalidade, não possui 

axiomas que podem ser chamados de intuitivos ou auto-evidentes56. O que portanto 

justificaria assumir os axiomas desta teoria? 

Uma das opções é simplesmente aceitar os resultados que um conjunto de axiomas 

produz, ou ainda, caso o novo conjunto de axiomas seja uma extensão de algum outro já 

existente, avaliar se demonstrações feitas com a adição deste novo axioma tornam-se 

menos trabalhosas, tudo isso assumindo que o novo conjunto seja consistente. A este 

método de justificação de novos axiomas dá-se o nome de justificação extrínseca[3, 9]. Por 

outro lado, tendo-se uma certa concepção da teoria, como por exemplo,  no caso da 

aritmética de Peano ou ainda quando se assume a concepção iterativo-cumulativa de 

conjuntos, é possível escolher aqueles axiomas que descrevem exatamente as propriedades 

que a teoria deveria satisfazer Pode ser o caso, ainda, que os axiomas escolhidos sigam 

diretamente, quase que por auto-evidência57 da concepção de conjuntos que se tem. 

Axiomas desta última categoria são justificados intrinsecamente e temos como exemplo o 

axioma da indução na aritmética de Peano. 

Alguns axiomas na teoria de conjuntos, no entanto, parecem não ser justificados in- 

trinsecamente e sua adição aos axiomas anteriores parece ser deveras ad hoc para que o 

critério de justificação extrínseca seja suficiente para convencer alguns teoristas. Exem- 

plos destes axiomas são o Axioma da Escolha, o Axioma de Substituição e axiomas de 

Grandes Cardinais.  Sabe-se que AC é independente dos axiomas que constituem ZF, mas 

Substituição parece ser um dos axiomas estruturais para descrevermos o universo da teoria 

de conjuntos, como a entendemos. Além disso, é inegável a força dos axiomas de Grandes 

                                                           
55 Abreviada ZF. Quando falamos da teoria de conjuntos em que se inclui o Axioma da Escolha, falamos 

de ZFC. A teoria chamada Z denota todos os axiomas de ZF menos axiomas de Substituição.  
56 Isto se deve ao fato que a teoria intuitiva e auto-evidente – a teoria naive de conjuntos – se mostrou 

inconsistente. Os axiomas de ZF são formalizados exatamente para evitar os paradoxos que surgiram com a 
teoria naive. 

57 A ideia de auto-evidência a partir de uma determinada concepção não é clara nem precisa na literatura 
[9]. 
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Cardinais e boa parte da teoria de conjuntos contemporânea assume a existência de algum 

tipo de Grande Cardinal[2]. Uma estratégia é utilizar Princípios de Reflexão para justificar 

axiomas que parecem ad hoc. Isto porque Z é consistente com a forma fraca destes 

princípios. Assim, é possível demonstrar que Z ―Princípio de Reflexão fraca‖ implica 

Substituição[8], por exemplo. Outras aplicações de Princípios de Reflexão são utilizadas 

para justificar axiomas de Grandes Cardinais [5]. 

Assim, pretendo nesta comunicação apresentar o que são Princípios de Reflexão, 

bem como a demonstração que mencionei no parágrafo anterior, uma vez que esta 

demonstra- ção justifica intrinsecamente o axioma de Substituição. Ademais, eu argumento 

que uma terceira maneira de se justificar axiomas é fazer um teste duplo: um axioma é 

plausível de ser aceito se, além de derivar bons resultados, pode ser justificado ou 

intrínsecamente ou por meio de Princípios de Reflexão. 
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5. HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

 
5.1. Poesia e Imitação à luz do Livro III da República de Platão 

Cleiton Lopes Rodrigues  

 Graduando em Filosofia – Universidade de São Paulo (USP) 

 

É incontestável que a educação dos gregos na era clássica estava diretamente 

relacionada à poesia. Ocorre que, é igualmente pacífico o entendimento de que Platão não 

aprova tal metodologia da forma que era praticada, chegando a estabelecer um ataque aos 

poetas no Livro X da República. O filósofo defende que é inerente a arte poética a noção 

de ―imitação‖ (mímesis) e, tal como a pintura, a arte imitativa evocaria em seus imitadores e 

apreciadores semelhanças com a natureza externa e aparente dos modelos que representa 

(598b), e não com a verdade ou a saúde intelectual do indivíduo (603b). Todavia, 

aparentemente, o próprio mestre aprovaria um determinado tipo de educação poética 

(377a-c, 395c, 401c-d, 607a), além de utilizar elementos dramáticos imitativos em sua obra, 

causando impressão de contradição em seus leitores e conflito interpretativo entre os 

comentadores. Segundo o filósofo, a poesia seria necessária para realizar serviços 

importantes na cidade ideal, pois é capaz de tornar os jovens familiarizados com as 

verdadeiras doutrinas.  

Seu estilo refletirá as qualidades próprias do caráter do guardião e, portanto, pelo 

princípio da imitação, induzir e confirmar tais qualidades nas almas dos jovens. A poesia, 

como todas as outras formas de arte, deve treinar os jovens para a semelhança, a amizade e 

a consonância com a bela palavra (401d), de modo que quando a razão se desenvolver, eles 

a reconheçam como um velho amigo.  

Assim, uma vez que Platão mantém certa poesia nos diálogos, parece que haveria 

em sua filosofia uma distinção entre um tipo aceitável de poeta e outro que deve ser 

expulso da cidade ideal. Deste modo, seria possível crer que nem toda poesia é imitativa no 

sentido em que a palavra é usada.  

No Livro III (394b-c), o filósofo ateniense apresenta três tipos de narrativas 

conforme o seu grau de imitação: o primeiro, que ele chama de narrativa simples, cujo 

exemplo é a arte ditirâmbica, não há imitação; o segundo tipo, é nomeado de narrativa 

imitativa e, como o próprio nome revela, é completamente carregada de imitações e está 

presente nas tragédias e comédias; por fim, aponta o terceiro tipo, que contém tanto 

narrativa simples quanto narrativa imitativa, e que seria característica das epopeias.  
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Sob certo olhar, a imitação parece ser proibida, pois seria prejudicial identificar-se 

com as paixões apresentadas pelo poeta, haja vista que a imitação destruiria a obstinação 

que deve caracterizar o guardião (395a), bem como estaria perigosamente apta a tornar-se 

realidade, duplicando as qualidades inadequadas de um personagem impróprio (395d).  

Por outro lado, a imitação parece ser permitida, e até mesmo recomendada. 

Seguindo esse raciocínio, os guardiões deveriam, desde a infância, imitar as qualidades 

próprias de sua ocupação: como coragem, temperança e piedade (395c). Desta maneira, os 

guardiões que praticam tal poesia estarão imitando seu próprio caráter ideal e não 

personagens totalmente alheios ao seu, de modo que não envolva a supressão da 

personalidade, mas o seu desenvolvimento.  

Diante disso emergem as seguintes questões: Platão realmente admite algum tipo de 

poesia na cidade ideal? O que tal narrativa deve conter para que ela seja benéfica? Parece 

que o que Platão chama de ―imitação‖, a partir da experiência grega com a poesia, são 

chaves fundamentais para se entender a sua proposta educacional e política. Assim, o 

presente trabalho almeja responder tais questões, imergindo na leitura de trechos do livro 

III da República, procurando capturar os sentidos de mímesis. 

 

 

5.2. Sobre o Daímon μεταξύ e a Religiosidade do Daímon-Eros 

Guilherme de Souza 

Mestrando em Filosofia - Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

 

O tema geral da minha dissertação é entender a apropriação feita por Platão da 

noção advinda da tradição arcaica e religiosa do daímon. Para tanto, o trabalho é um 

recorte na análise a partir dos diálogos de juventude: Eutífron e Apologia, tentando 

relacionar o deslocamento de sentido presente nestes textos com o tema da impiedade. 

O objetivo do trabalho é perpassar sob a ótica de Platão as diferentes figuras do 

daímon no qual estão presentes em quase toda sua obra de diálogos. Caracterizar isso, 

primeiramente é importante, pois nos darão maiores consistências para introduzirmos o 

que seria o daimónion socrático. Ainda que, o tema possa causar controversas entre o 

Sócrates platônico e o Sócrates histórico, nossa tentativa de esclarecimento será através do 

discurso de possibilidades e não de afirmações. 

Para tanto, não seria possível trabalhar este tema do ‗‘sinal demoníaco‘‘ de Sócrates 

sem antes dissertar sobre a palavra daímon no qual é o princípio do neologismo socrático. 
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Para obter um possível êxito e elucidar o daimonion de Sócrates traremos uma bibliografia 

como ‗‘Socrates‘ Daimonion Orations 8-9‘‘ de Maximus de Tirus e ‗‘Memoráveis‘‘ de 

Xenofonte. 

Contudo a exposição aqui será primeiramente sobre uma das figuras do daímon, o 

daímon μεταξύ e em seguida sobre a religiosidade do daímon-Eros que também é 

caracterizado como outra figura do daímon platônico. 

O Daímon μεταξύ 

Μεταξύ, segundo o dicionário Grego-Português de Isidro Pereira é definido por 

‗‘entre‘‘ ‗‘mais tarde‘‘, mas entenderemos por ‗‘intermediário‘‘. 

Quando a ideia de um Eros demoníaco (meio humano e meio divino) é 

mencionado no discurso de Diotima de Mantineia no diálogo Symposium, o filósofo 

Andrey Timotin diz que esta ideia já era conhecida anteriormente. Entretanto, o Eros 

intermediário que é posto no Symposium não pode ser considerado uma discussão banal 

sobre divindades, mas sim encontrar a noção platônica de μεταξύ. Tal conceito é trabalhado 

por Platão por inúmeras variedades de campos, como: na psicologia δόξα (opinião)  θύμός 

(alma) e ερως (amor) são intermediários; ética βίος μικτός (vida entrelaçada), politica ( 

aristocracia como μεταξύ entre monarquia e democracia), cosmologia (cadeia intermediária 

no Timeu) e metafísica κοινονία των γενων (comunhão de gêneros). 

Durante a metade do século V esta ideia representa em Platão como um aspecto de 

uma doutrina intermediária que seria estrutura para todas as camadas da realidade. A ideia 

de uma duplicação do Eros entre homens e deuses foi tirada por Platão em um modelo de 

intermediário durante os séculos VI e V conjuntamente com as reflexões matemáticas e 

filosóficas. 

Nesta perspectiva, a doutrina do Eros-μεταξύ pode ser atribuída ao pitagorismo, 

portanto, uma contribuição para a filosofia platônica. Esta relação, segundo Marcel 

Detienne, traz uma dificuldade devido as fontes de como e em que termos o antigo 

pitagorismo estaria compactuado, direta ou indiretamente com a filosofia de Platão. 

A teoria do daímon intermediário é estudado por Detienne mediante a exploração 

de um fragmento Περί των Πυθαγορείων (Sobre os Pitagóricos) de Aristóteles e pelos 

textos aprócrifos de Apolônio de Tiana. Existem outros argumentos vinculados aos 

pitagóricos sobre a qualidade do daímon. É por estas evidências de qualidade, que as 

discussões sobre a teoria nos revelam diversas conclusões, pois nossa dificuldade está em 

afirmações num contexto pre-platônico, o que nos causaria problemas significantes. 
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A qualidade de μεταξύ unida ao conceito do daímon, desabrocha da tradição 

literária cujos os daimones surgem como seres inferiores para os deuses e seres superiores 

para os homens. Eles surgem como ‗‘adivinhos e servos dos deuses e como divindades de 

segunda categoria‘‘ (Timotin, pag. 46). Por fim, esta definição pode ser vista no Symposium 

(203 c-e) e Timotin diz que tradicionalmente os daimones se apresentam como ‗‘bruxos e 

servos dos deuses). 

A religiosidade do Daímon-Eros 

O Daimon-Eros não é um deus olímpico, pois o seu estado de indigência que é de 

sua natureza o impede de ser. Isso é graças a duas características: o desejo por coisas que 

lhe falta e por sua origem, são os filhos da Expediência e da Pobreza. Eros não possui 

bondade e nem beleza, mas está sempre a procura, portanto ele não pode ser considerado 

um deus verdadeiro e sim um intermediário, um daímon. 

A qualidade de daimon no Eros é sustentada por Platão numa acepção filosófica do 

divino e provavelmente por isso serve para suas críticas acerca das tradições religiosas 

como as ações censuráveis realizadas pelos deuses e as contradições com sua natureza. 

Duas importantes características são ditas por Timotin sobre o Daimon-Eros: 

primeiramente esta acepção se sobrepõe à crítica filosófica da tradição mítica e segundo é 

de que o Daimon-Eros é uma crítica à demonologia, pois os daimones ruins poderiam ser 

participantes das emanações religiosas das cidades gregas, para tanto, esta tradição vai de 

Homero até as tragédias do período clássico. 

Em um sentido religioso, Eros como um daímon, e não sendo mal, o desejo do 

amor utilizado de forma ruim deve ser caracterizado por responsabilidade exclusiva do 

homem. Os daimones não são seres de características ruins, mas entendemos que estas 

atribuições lhes foram dadas. Além do mais, Eros como um daimon contribui para a 

quebra e filantropia dos deuses, e também retira o predicativo dos daimones como maus 

no que diz respeito à impiedade, segundo Platão. E é assim que o filósofo ateniense 

conserva a ideia dos daimones no âmbito da religião. 

O nosso objetivo aqui são dois: a) se voltar da esfera de θεός (deus) para a ameaça 

do ‗‘desejo‘‘ e b) negar a caracterização dos daimones como sendo maus. Portanto, a 

discussão da crítica da religião é sobre o questionamento da responsabilidade do homem 

(individual) e mencionar que a responsabilidade é somente do homem e não do daimon nas 

questões dos males do amor. Assim, é ao homem que tais crimes devem ser anexados 

livrando os daimones de impiedosos. 
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A religiosidade do Daimon-Eros em Platão aparece como uma figura de 

intermediação entre homens e deuses, e também existindo uma tarefa na arte divinatória, 

arte divina em que os Sacerdotes possuem, como: iniciações e encantamentos. Estas 

práticas utilizadas pela religião tradicional são chamadas de αγύρται (sacerdotes mendigos) e 

μάντεις (adivinhos) que possuem a função de cura. Para Platão estas figuras procuram as 

pessoas mais ricas para persuadi-las para ‗‘curar‘‘ alguma injustiça produzida por elas ou por 

algum ancestral. 

No âmbito da religiosidade estas práticas são realizadas pelos γόης (magos) e são 

vetados por Platão, entretanto, Sócrates também é visto como um mago pelo Alcebíades 

no Symposium e por Mênon que definem o filósofo ateniense como um encantador e um 

feiticeiro, que com suas palavras conseguiu ‗‘drogá-los‘‘. Assim, o método socrático 

(maiêutica) teria as mesmas funções dos sacerdotes mendigos, segundo Timotin, pois o 

discurso do filósofo possui o caráter ‗‘mágico‘‘ de Eros. Γοητεία (feitiçaria) de Sócrates 

pode ser vista como uma maneira de persuasão na qual é caracterizada pelo Eros filosófico 

de Diotima. Os adversários de Sócrates, os sofistas, também são magos, porém sua forma 

de persuasão é maligna, enquanto a do filósofo doa verdadeiros discursos, isto é, o filósofo 

é um bom mago. Para tanto, o bom filósofo é um δαιμόνιονς ανήρ (homem divino) e um 

ερωτικός (desejante) ao mesmo tempo.  

A tentativa de Platão é esclarecer as confusões de sentidos entre: o daímon da 

tradição (mau e bom) e o daímon filosófico descrito por Diotima e entre a ‗‘feitiçaria‘‘ de 

Sócrates e as praticadas pelos sofistas.  

Para Platão, qualificar o Eros como um daímon conserva a imutabilidade e a 

perfeição dos deuses. E constrói uma certa autoridade diante da religião tradicional uma 

prática pedagógica em termos dialéticos pela ilustração da ideia de um Eros filosófico. Por 

fim, esta ilustração da ideia do Eros filosófico é personificada pela figura de Sócrates, isto é, 

racionalizar e ressignificar de forma sutil a religiosidade grega, agregando as práticas 

filosóficas no âmbito da educação que reúne: o político, o ético e o cognitivo.   
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5.3. O Amor Selvagem como Condicionante da Loucura em Marsilio Ficino 

Lucas Cabral Ferraz de Lima 

Graduando em Filosofia – Universidade Federal do Pará (UFPA) 

 

A primeiro modo, podemos entender a concepção base de ―Eros‖ para o filósofo 

florentino. De acordo com Ficino, Orfeu é a primeira e mais antiga referência para tratar a 

questão de Eros. Orfeu nas "Argonáuticas" -em que lhe é dado o trabalho de cantar para 

sobrepujar os cantos das sereias- cantou os princípios do mundo diante de Cirão e dos 

Heróis, de acordo com a teologia de Mercúrio Trimegisto, colocou o caos antes do mundo 

e dispôs o Amor antes mesmo de Saturno, de Júpiter e dos restantes deuses. Hesíodo, na 

sua Teogonia, o pitagórico Parmênides no livro Sobre a Natureza e o poeta Acusilau 

concordaram com Orfeu e Mercúrio. Platão, no Timeu, descreve o caos de forma 

semelhante e nele dá lugar ao amor. O mesmo confirmou Fedro no Banquete. Assim o 

músico-poeta profere que o amor é "Muito antigo, perfeito em si mesmo e muito sábio, o 

amor". ―Muito antigo‖, pelo fato de ser antes da criação do mundo. ―Perfeito em si 

mesmo‖, a bem dizer, se aperfeiçoar a si mesmo, pois aquele primeiro impulso da mente, 

pela sua própria natureza, parece tirar de deus a sua perfeição e transmiti-la à mente que 

assim ganha forma e aos deuses que assim são gerados. ―Muito sábio‖,  pois toda a 

sapiência, da qual é próprio o conselho, foi atribuída à mente porque, virada para deus por 

acção do amor, brilha graças ao seu esplendor. A mente vira-se para deus do mesmo modo 

que o olho e se dirige para a luz do sol.  

Deste modo, Eros se volta em busca da beleza para superar o tempo e dar forma a 

ordem eterna do cosmo -criando uma espécie de meta-história-. Eros precede o tempo na 

medida em que é entendido como ―um certo apetite inato‖ que existe antes do ato da 

criação divina: este nível de desejo não pertence a nenhuma dimensão temporal, é eterno. 

Mas a dimensão meta-histórica de Eros, estranha e superior a temporalidade da realidade 

criada, opera também a um nível mais profundo: em frente à questão do porquê existe o 

ser e não o nada, Ficino responde indicando que o Eros divino deveria ser entendido como 

o ―desejo – de deus – de propagar a sua própria perfeição‖: esta seria, de acordo com 

Ficino, a única forma de amor atribuível ao Ser perfeito. 

Ficino ao desenvolver uma concepção meta-histórica do cosmo como um todo, 

segue de forma lógica a construção do mundo. Iniciando com a concepção perfeita das 

ideias, no caso uma divindade, indo para o ardor do apetite, que pode-se entender como 

uma espécie de vontade de ―algo‖, logo viria a ―infusão do raio‖, este interpreta-se como 
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algo imediato, um brilho exato e sem tempo, como uma ideia perfeita. Adiante, teríamos a 

orientação inicial dessa vontade de ―algo‖, um ardor imediato, surgindo a essência da 

mente informe -esta é pretendida como caos-, em seguida temos uma orientação inicial que 

comporta-se como organização do caos -é o nascimento do amor-, esta última que também 

é infundida pelo raio imediato -este sendo o alimento do amor-, por fim, incendiado pelo 

fogo -este porta-se como o crescimento do amor, a aproximação do ímpeto, formação e 

aperfeiçoamento do amor-.   

 Isto posto, o humano como criação do desejo de Eros, torna-se complexo e 

―colligatio‖, porque contém em si ―as formas e as razões de todas as coisas‖, e pode reuni-

las e conectar: se deus é o princípio do real, o homem é ―o termo médio de todas as 

coisas‖. Porém, o humano deve saber conciliar seus desejos de forma astuta. 

Consequentemente, o sábio é, portanto, aquele cujo intelecto foi por filosófico estudo 

purificado e iluminado, e cuja alma ávida e sedenta é impulsionada por Éros em direção a 

beleza do conhecimento perfeito. 

 Resumindo, esta tradição antiga e influente que de Orfeu chega a Platão, 

revela aos olhos de Ficino um significado bem mais profundo: o tempo, o cosmos, a 

natureza e o homem nascem quando deus cria uma matéria sem forma que deseja -Eros- a 

beleza divina. É este desejo que transforma a natureza desordenada -caos- em um cosmos 

ordenado, um cosmos que vive em tensão para a beleza divina: é neste contexto que 

precisa ser estudada a relação entre amor e loucura no Renascimento. 

A vista disso, entramos na complexidade do amor como um condicionante da 

loucura e melancolia, estes tão importantes, confusos, obscuros e enigmáticos. Dando 

seguimento as explanações da melancolia como uma espécie de loucura, visto antes este 

termo já decorrido em problema XXX, atribuído a Aristóteles, que disserta sobre a 

problemática da melancolia no humano, relatando sobre as concepções de Hipócrates e a 

teoria dos quatro humores tão discursada no decorrer da história da humanidade. Voltando 

ao gancho da obra De Amore, que também contribui com esta teoria. Vemos que no 

sétimo discurso, Comentário de Cristofano Marsupino ao discurso de Alcibíades, capítulo 

III, ―Sobre o amor selvagem, que é uma espécie de loucura‖, temos o reaparecimento 

desta, falando que a loucura é uma alienação da mente, visto como doença humana dada 

pelos vícios. No capítulo X, ―De que modo os amantes se deixam fascinar‖, diz que a 

loucura provém do brilho dos olhos dos amantes, quando estes estão muito intensos em 

suas relações, enlouquecem pelo brilho ser alienativo. Já no Capítulo XII, ―quão prejudicial 

pode ser o amor vulgar‖, discorre que, o homem cai na mesma natureza da besta, por ação 



134 
 

 

de uma das espécies de loucura, em que os amantes são atormentados dia e noite, pelo fato 

de estarem afastados da sanidade. No capítulo XV, ―O amor é o mais prestigioso de todos 

os furores‖, ressalta que este furor é um estado de grande excitação, uma frenesi quase que 

incontrolável, como um delírio inspirativo, em que o autor refere-se a toda essa euforia, ao 

furor dito na obra ―O Elogio da Loucura‖ de ―Erasmo de Rotterdam‖.  

Findando isto, a filosofia renascentista é uma área ainda pouco estudada no 

Brasil,porém, esta permite entender quanto o estudo da origem da modernidade é 

importante em relação aos problemas culturais e políticos atuais. fazendo deste trabalho um 

importante acrescentador nesta área de pesquisa. 

 

 

5.4. O conhecimento entre o jogo da experiência e da razão 

Marcel Alcleante Alexandre de Sousa 

Mestre em Ciências das Religiões – Universidade Federal Paraíba (UFPB) 

 

Pretende abordar esta comunicação o tema do conhecimento a partir do empirismo 

e do racionalismo. O Empirismo é uma escola filosófica fundada por Francis Bacon. Nela o 

problema do conhecer por meio da experiência tornou-se base para a formação das ideias. 

Nos séculos XVII ao XX é possível identificar alguns expoentes desse pensamento, entre 

eles é destaque John Locke em contraposição ao racionalismo. Além disso, também 

dialogiar com a corrente racionalista tendo como principal teória o pensamento de René 

Descartes. Para este, o tema do conhecer é entendido pelo viés inato. Por se tratar de duas 

correntes filosóficas que assumem um papel significativo sobre como o ser humano 

concebe, procurar-se-á por meio desta distinção, investigar, de modo introdutório, a crítica 

que J. Locke, um filósofo inglês que nasceu em Wrington – Inglaterra – por volta de 1632, 

apresenta ao inatismo cartesiano, pois para ele o ser humano é uma tábula rasa que, 

mediante a experiência, adquire conhecimentos. É autor da obra Ensaio acerca do entendimento 

humano; Dos tratados sobre o governo; Cartas sobre a tolerância religiosa. Elaborou na sua obra 

Ensaio acerca do entendimento humano [publicado em 1690 - Tradução de Anoar Alex e E. Jacy 

Monteiro. 3º. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983], especificamente o livro I - Nem os 

princípios nem as ideias são inatas, um pensamento contrário ao que René Descartes expõe nos 

três primeiros capítulos de sua obra Meditações Metafísicas. O filósofo nasceu em 1596 em La 

Haye - Touraine.  



135 
 

 

Para Descartes o cogito ergo sum é a principal base do conhecimento. Temos a 

intesidade deste tema em O Discurso do Método; Meditações Metafísicas; Tratado das Paixões da 

alma entre outras são obras atribuídas a esse filósofo;. Descartes é racionalista e reza que o 

conhecimento é inato. Locke, ao contrário, critica esta posição e diz que não há 

conhecimentos inatos, mas adquiridos. Em oposição ao pensamento racionalista de René 

Descartes se questiona a crítica feita por Locke e o que é colocado como novo. Para 

responder aos problemas filosóficos que surgem em uma análise comparativa, apresentar-

se-á um esboço das principais concepções cartesianas e, em seguida, o que Locke contesta 

e inova acerca de tal teoria.  

Locke demonstra que a formação das nossas ideias tem por fonte a experiência. É 

um conhecimento adquirido ao longo da vida, ou seja, o conhecimento deriva da 

experiência. Segundo o filósofo, a essência de todo o conhecimento humano tem sua 

origem na sensação. O que se apresenta ao nosso entendimento, antes passa pelo crivo da 

sensação. Com isso, não existem idéias inatas no espírito, pois é a partir dos dados da 

experiência, que o ser humano, através do entendimento, vai produzir novas idéias. Os 

limites do conhecimento humano partem do pressuposto da experiência sensível que 

desenvolve as representações mentais, resultados de um processo de abstração, que 

representam objetos externos percebidos pelos sentidos. 

John Locke demonstra com argumentos extirpados da experiência a inexistência de 

ideias inatas. As crianças, assim como os nativos, não possuem qualquer ideia do Deus 

cristão, nem dos princípios elementares da geometria. Isso demonstra, experimentalmente, 

que no conhecimento não existe nada de inato e tudo é concebido através da experiência. 

Não se pode levantar a hipótese da existência de pensamentos inconsistentes, nem de 

princípios universais de caráter prático, pois existe uma diversidade enorme nos costumes 

sociais e nas leis. Se as regras morais fossem inatas, não seriam violadas com tanta 

facilidade. Portanto, o fato de que existem contradições no campo moral torna 

desestruturada a universalidade dos juízos. A experiência e a história da humanidade 

demonstram a inexistência de princípios indiscutíveis. O exemplo disso é a censura, em 

certos países, da prática de certos cultos religiosos. Deduzem que os costumes de outras 

comunidades religiosas contradizem aquilo que acham convenientes em sua particularidade. 

Não levando em consideração o caráter universal de um ser supremo que, mesmo 

compreendido de formas distintas, apresentam-se universalmente diverso. 

Por isso, Locke defenderá que o mais importante é o consentimento de que os 

indivíduos concordam com princípios que ao se transportarem ao mundo apresentam-se 
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reais e inevitáveis, passando, portanto, a desestabilizar a constituição uniforme dos 

princípios inatos. Desse modo, um acordo, o qual pressupõe Locke, é negar aquilo que 

sustenta o inatismo. Assim, utilizando-se do argumento parmenediano acerca do ser e do 

não ser, embora esse seja racionalista, ajusta tal intuição. Por meio disso, o argumento 

utilizado pela corrente racionalista da ―anuência universal‖ se contradiz nesse ponto. Logo, 

não é possível, segundo o filósofo, que todos possam conceber analogamente. As ideias 

que surgem na mente não são novas, elas são lembradas. Dessa forma, quando não 

percebidas por ela, não podem ser consideradas originárias. Mas pelo contrário, tornam-se 

atual. Com isso, defende-se que certas máximas são entendidas pela razão, sem os 

pressupostos que não foram adquiridas até mesmo, porque são recordadas.  

A mente, portanto, recorda e não deriva. Não pensaram que seria um erro admitir 

por inato os conceitos universais. Nisso, contradizem as concepções em que os ―princípios 

não devem ser questionados‖. Defendemos a posição de Locke quando remata essa 

intuição as quais não deveriam ser admitidas sem um exame rigoroso. Em se tratando de 

uma forma geral para o conhecimento, não se pode admitir uma forma completa (acabada) 

que satisfaça o entendimento dos homens acerca do conhecimento. Em suma, segundo a 

concepção do filósofo John Locke, compreende-se que a mente, no momento do 

nascimento do indivíduo, é semelhante, precisamente, a uma tabula rasa, uma página em 

branco. Sintetizando ainda, a crítica feita pelo empirismo à doutrina do inatismo. Tudo 

quanto é conhecido é sempre por definição apreendida seja pelos sentidos, através da 

percepção do ambiente, seja pela reflexão sobre a própria condição interior.  

Em sentido estrito, é possível afirmar que todos os conteúdos da mente 

reconduzem- se a percepção favorecida pelos sentidos. Em outros termos, o intelecto 

reelabora as formas de abstrair os dados e observações que recebe do exterior. Segundo a 

fôrmula empirista, nada existe na mente que não tenha antes passado pela percepção. 

Locke vê na experiência o critério último da verdade. 
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5.5. Três tipos de composições naturais em aristóteles: agregados, mistos e 

organismos vivos 

Rodrigo Romão de Carvalho 

Doutor em Filosofia - Universidade de São Paulo (USP) 

 

Com esta apresentação de trabalho, procurarei estabelecer uma breve caracterização 

dos compostos naturais em Aristóteles, gerados a partir dos quatro elementos (fogo, ar, 

água e terra), de modo a indicar as suas principais características e diferenças, em 

conformidade com a teoria da matéria e forma (hilemorfismo).  

A partir dos quatro elementos vêm a ser gerados, de acordo com um modelo 

básico, três tipos de composições naturais: (i) os agregados, (ii) os mistos ou as substâncias 

homogêneas inanimadas e (iii) os organismos vivos (COHEN, S. M., 1996, p. 88). O 

agregado (sugkrínein) é um tipo de composição simples na qual as partes se conservam 

como são numa relação de mera justaposição (Geração e Corrupção, II.7). O fogo, o ar, a terra 

e a água seriam exemplos de composições deste tipo (Metafísica, VII.16, 1040b8-10), porém 

não enquanto corpos que correspondem aos elementos de natureza, respectivamente, 

ígnea, aérea etc., mas sim aquelas combinações constatadas empiricamente como, por 

exemplo, o fogo de uma fogueira, a terra de uma colina etc. 

 

O fogo, o ar e cada um dos corpos mencionados não são simples, mas 
combinações. Os corpos simples são como estes últimos, mas não são idênticos a 
eles; por exemplo, o corpo simples semelhante ao fogo é ígneo, não fogo, e o que 
é semelhante ao ar é aéreo, e o mesmo ocorre nos demais casos. (Geração e 
Corrupção, II.3, 330b21-25) 

 

Estas combinações perceptivelmente indiferenciadas se enquadrariam em um nível 

mais básico de composições naturais, pois o substrato de todas elas é idêntico, ou seja, o 

fogo de uma fogueira seria apenas constituído pelo elemento Fogo de natureza ígnea, a 

terra de uma colina ou do solo, apenas pelo elemento Terra de natureza terrosa etc.  

No entanto, tais composições elementares não constituiriam em efetividade certas 

unidades, a não ser se consideradas como sendo em potência efetivas unidades, ou em potência 

propriamente substâncias, uma vez que os componentes materiais através dos quais elas 

são compostas só se manteriam associados entre si segundo uma relação de simples 

contiguidade, ou de simples justaposição (COHEN, S. M., 1996, p. 131). Os agregados 

elementares constituiriam verdadeiras unidades, ou verdadeiras substâncias, somente na 

medida em que, por um processo de cocção, alguma outra coisa deles viesse a ser gerada 
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(Metafísica, VII.16, 1040b5-10), como por exemplo o ferro, que é uma mistura homogênea 

inanimada. 

Os compostos homogêneos inanimados, tal como o bronze e a prata, situam-se em 

meio aos agregados elementares e às composições orgânicas. Apesar de não apresentarem 

um conjunto complexo e articulado de partes constituintes, os compostos homogêneos 

inanimados representam determinadas misturas, nas quais os componentes envolvidos 

sofrem alterações (Geração e Corrupção, I.10, 328b21-22), de modo a gerar um todo distinto 

das partes que o constitui. Estas alterações acontecem no momento em que, na mistura 

(mixis), ocorre certo grau de equilíbrio entre os poderes (dynámeis) dos componentes, 

fazendo com que as diversas propriedades destes componentes se convertam em algo 

comum (Geração e Corrupção, I.10, 328a28-31). 

Na mistura, os elementos composicionais deixam de apresentar suas características 

próprias, tais como quente, frio, úmido e seco, para assumirem outras características 

comuns ao composto homogêneo como um todo, por exemplo, certa viscosidade, certa 

dureza etc. No entanto, estas características próprias dos elementos composicionais não 

são destruídas na mistura. Elas se mantêm em potência na mistura, podendo vir a se 

tornarem em ato na medida em que o corpo homogêneo se desfaz. 

 
Dado que há entes que são em potência e entes que são em ato, é possível que as 
coisas misturadas sejam em um sentido e, em outro sentido, não sejam, resultando 
o produto de sua combinação diverso delas em ato, mas podendo cada 
ingrediente ser em potência o que era antes de se misturar, e não ser destruído. 
(Geração e Corrupção, I.10, 327b22-26) 

 

De um modo geral, as composições homogêneas vêm a ser formadas em função do 

frio e do calor naturais (Meteorológicos, IV.1, 378b15-16, 379a1-3; IV.8, 384b24-25; Geração 

dos Animais, II.6, 743a3-5), na medida em que determinada mistura de elementos sofre o 

efeito do calor natural (Meteorológicos, IV.11, 389b7-9), que desencadeia um processo de 

cocção (Meteorológicos, IV.1, 379b19-21), e é esfriada após esse processo. O calor natural, ao 

ser incorporado na composição (Partes dos Animais, II.2, 649a24-25), é capaz de gerar uma 

substância homogênea, na qual as propriedades essenciais dos componentes elementares se 

convertem em determinadas propriedades características comuns ao composto como um 

todo (Geração e Corrupção, I.10, 328a28-31), por exemplo, certa solidez, fundibilidade, 

fragmentabilidade, viscosidade etc. (Meteorológicos, IV.8, 385a11 e ss.). 

As composições orgânicas também vêm a ser formadas mediante calor por um 

processo de cocção, mas se trata de um calor específico, a saber, o calor vital, que tem uma 

natureza distinta daquela do calor do fogo (Geração dos Animais. II.3, 736b34 e ss.). A 
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incorporação e a preservação do calor vital nas composições orgânicas não dependem de 

condições externas do meio ambiente, mas, como observou G. FREUDENTHAL, de uma 

fonte internalizada de fornecimento (FREUDENTHAL, G., 1995, p. 65; Geração dos 

Animais, II.3, 650ª3-7;).  

Nas plantas, esta fonte corresponderia à absorção do calor que se encontra na terra 

pela raiz (Geração dos Animais, II.3, 650a20-23), e, nos animais, ao coração ou ao análogo 

(Parva Naturalia, 469b10-12), mediante, ao que tudo indica, os movimentos pulsativos. Com 

efeito, de acordo com Aristóteles, o coração entre os animais sanguíneos, e entre os não 

sanguíneos o análogo, é a primeira parte diferenciada do desenvolvimento embrionário a se 

formar, de modo a servir de princípio gerativo para as demais partes orgânicas, tanto as 

homogêneas (por exemplo, a carne, o osso, o sangue etc. (Partes dos Animais, I.1, 640b19-

20)), quanto às não homogêneas (por exemplo, o rosto, a mão, o pé etc. (ibid., 640b20-21), 

os quais vêm a ser constituídos pelas partes homogêneas (ibid., II.1, 646b25-26)) (Geração 

dos Animais, II.4, 740a18-20; II.5, 741b15-16). 

Estreitamente associado ao calor vital está o pneuma, ou sopro vital. No ato 

conceptivo, o pneuma, contido no sperma proveniente do progenitor, imprime ou transmite 

ao substrato katamenial, isto é, ao resíduo menstrual fornecido pela fêmea, os movimentos 

morfogenéticos e o calor vital (Geração dos Animais, I.20, 729a29-34; II.3, 736b34-37; II.6, 

743a27-29; II.6, 743a1-26; III.11, 762b17-18).  

 
O calor está presente no resíduo espermático e contém o movimento e a atividade 
em quantidade e qualidade na devida proporção para se adequar a cada uma das 
partes. (Geração dos Animais, II.6, 743a27-29) 

 

Tais movimentos e o calor vital atuam de modo a gerar, nos animais, primeiramente 

o coração ou o análogo. A partir deste, servindo como fonte e preservação do calor no 

interior do organismo em formação, é desencadeado o processo de geração das outras 

partes que compõem o todo orgânico. Iniciada a fecundação, a geração das partes que 

compõem a compleição orgânica se dá, então, de uma maneira estritamente necessária, tal 

como ―os mecanismos automáticos‖ (tà autómata tôn thaumáton) que, tendo uma de suas 

partes movidas, a parte seguinte imediatamente se põe em atividade (Geração dos Animais, 

II.1, 734b10-13, 741b6-9).  
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6. ONTOLOGIA, METAFÍSICA E FILOSOFIA DA 

RELIGIÃO 

 
6.1. O problema metafísico da identidade pessoal 

Arthur de Castro Machado 

Graduando em Filosofia - Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 

 
(...) A filosofia nasce com frequência de tensões conceituais, ou melhor, da dificuldade de 
aplicar a situações novas ou estranhas os conceitos que sabemos manejar em muitas 
circunstâncias normais da vida. É preciso saber degustar a elasticidade da trama dos conceitos, 
mas para isso às vezes é necessário inventar cenários fantásticos, em que esses conceitos são 
levados ao extremo. (...) (CASATI, Roberto; VARZI, Achille. Simplicidades 
Insolúveis: 39 histórias filosóficas. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 
27-28. Tradução de Maurício Santana Dias. Título original: Semplicità 
insormontabili: 39 storie filosofiche). 
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Imagine que você é um cientista que acaba de descobrir uma maneira de copiar os 

dados mentais de uma pessoa qualquer e transferi-los para um computador. Entusiasmado 

com a sua descoberta, você copia seus próprios dados mentais, armazenando-os 

posteriormente em seu notebook. Ao colocar esses dados para rodar, você deita num sofá 

para tirar um cochilo enquanto aguarda a transferência. Quando desperta, você descobre 

não apenas que a transferência foi um sucesso mas que a consciência que surgiu em seu 

notebook acredita ser você. Inclusive, ela respondeu à todos os seus e-mails utilizando o 

seu nome e da mesma maneira como você mesmo os responderia. Ela também atendeu 

chamadas telefônicas de familiares da mesma maneira como você os responderia utilizando 

a sua voz. Porém, algo mais ocorreu: essa consciência virtual começou a publicar diversos 

posts fascistas em seu Facebook. Assustado com aquilo, você decide deletar o programa. O 

que acabou de acontecer? Você cometeu um assassinato? Um suicídio? Aquela consciência 

era uma pessoa? Ela era você? 

Essa situação representa um antigo problema filosófico a que se denomina ―O 

Problema da Identidade Pessoal‖. Esta pesquisa trata do problema sob o seu aspecto 

metafísico e não epistêmico, pois nele se quer desvendar sob quais condições uma pessoa se 

mantém a mesma na realidade, e não o que torna justificada a crença de que uma pessoa se 

mantenha a mesma. Por exemplo, o fato do ingresso de um organismo biológico da espécie 

Homo sapiens num quadro de estado vegetativo fazer com que ele deixe de ser uma pessoa é 

diferente da justificação das crenças sobre se esse organismo deixa ou não de ser uma pessoa. 

A palavra ―mesma‖ pode ter aqui dois sentidos diferentes: o sentido da identidade 

qualitativa ou o sentido da identidade numérica. No sentido da identidade qualitativa, uma 

pessoa se mantém a mesma se, e somente se, ela mantiver as mesmas propriedades (ou 

características). Por exemplo, John Stuart Mill aos seis anos não é a mesma pessoa que John 

Stuart Mill aos cinquenta anos pois ambos os Mill possuem características bastante 

diferentes. Porém, no sentido da identidade numérica, uma pessoa se mantém a mesma se, e 

somente se, ninguém tomou o seu lugar. Ou seja, caso duas pessoas diferentes não ocupem 

o mesmo lugar no espaço-tempo. Assim, John Stuart Mill aos seis anos é a mesma pessoa 

que John Stuart Mill aos cinquenta anos pois nenhum tomou o lugar do outro. 

Essa distinção faz referência à análise da identidade numérica realizada pe-lo 

filósofo G. W. Leibniz (1646-1716). Leibniz propõe dois princípios que visam a distinguir 

as duas possíveis acepções deste termo: o Princípio da Indiscernibilidade dos Idênticos e o Princípio 

da Identidade dos Indiscerníveis. O Princípio da Indiscernibilidade dos Idênticos afirma que, se duas 

coisas são idênticas, então elas são indiscerníveis. Ou seja, um objeto de referência continua a ser o 
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mesmo apesar das diferentes maneiras (ou sentidos) pelo qual esse objeto poderia ser 

apresentado. Em lógica clássica, esse princípio é denominado ―substitutividade salva 

veritate‖, o que quer dizer que ―dada uma afirmação de identidade verdadeira qualquer dos 

seus termos pode ser substituído pelo outro numa frase verdadeira sem mudar o seu valor 

de verdade‖ (BRANQUINHO, João; MURCHO, Desidério; GOMES, Nelson Gonçalves. 

Enciclopédia de Termos Lógico-Filosóficos , p.386). Por exemplo, se John Stuart Mill é o autor da 

obra ―Sobre a Liberdade‖. E se John Stuart Mill é o filósofo que primeiro escreveu sobre a 

hierarquia dos prazeres no Utilitarismo. Então podemos concluir que autor da obra ―Sobre 

a Liberdade‖ é também o filósofo que primeiro escreveu sobre a hierarquia dos prazeres no 

Utilitarismo. 

Em contrapartida, o Princípio da Identidade dos Indiscerníveis afirma, a grosso modo, que 

se duas coisas são indiscerníveis, então elas são idênticas. Leibniz formula esse princípio do seguinte 

modo: ―duas coisas individuais não poderão ser perfeitamente iguais e devem diferir 

sempre, mesmo para além da sua consideração de um ponto de vista numérico‖ 

(LEIBNIZ, Nouveau Essais, prefácio). Ou seja, aquilo que não for numericamente idêntico à 

outro algo será sempre diferente deste, apesar de poderem ser qualitativamente iguais Por 

exemplo, dois irmãos gêmeos podem ser qualitativamente iguais em muitíssimos aspectos 

(suponha-se que todas as suas características sejam iguais), mas, sendo numericamente 

distintos, eles nunca poderão ser realmente idênticos. Eles ainda assim seriam duas pessoas 

distintas. 

Os princípios leibnezianos acerca da identidade são relevantes para o estudo do 

Problema da Identidade Pessoal porque, primeiro, buscam compreender o que significa o 

fato de algo ser igual ou idêntico à alguma outra coisa, e, segundo, servem como ponto de 

partida para pensar o problema a partir da afirmação de que a identidade material não é 

suficiente, tão pouco necessária, para garantir a identidade. 

Observe que o conceito de ―Pessoa‖ aqui empregado não está livre de disputa. 

Parte dessa pesquisa envolve encontrar uma definição adequada deste conceito. Se se está 

interessado na Identidade Pessoal, então é relevante pensar sobre o que seria uma pessoa, 

pois sua condição de persistência talvez difira da de outras coisas, tais como objetos 

materiais, por exemplo. Há diferentes definições deste conceito: (i) uma pessoa poderia se 

identificar com um corpo animal de uma determinada espécie - assim, ser uma pessoa é ser 

um organismo biológico da espécie Homo sapiens; (ii) uma pessoa poderia se identificar 

com algum tipo de corpo animal, o que abriria margem para outras espécies de animais 

serem pessoas; (iii) uma pessoa poderia se identificar com uma espécie de consciência 
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imaterial, uma entidade fora do tempo e do espaço, tal como uma alma; (iv) uma pessoa 

poderia se identificar com dados mentais presentes numa cadeia de conexões psicológicas; 

(v) uma pessoa poderia se identificar com um conjunto de estágios-pessoa espaço 

temporalmente estendidos; entre outras possibilidades. Dada a diversidade dessa fauna 

metafísica, cada definição do que venha a ser uma pessoa tem suas próprias implicações 

filosóficas. Portanto, há muito o que discutir aqui. 

A tarefa de determinar quais as condições de persistência de uma pessoa - distinguir 

os casos de sobrevivência dos casos de morte - pode ser sintetizada na busca pelas condições 

necessárias e suficientes para que uma dada pessoa permaneça a mesma no sentido da 

identidade numérica. A condição necessária de algo é aquilo sem o qual esse algo não 

existiria, e a condição suficiente de algo é aquilo a partir do qual se permite deduzir a 

existência desse algo. Por exemplo, se memória for a condição necessária para a persistência, 

então se não houver memória envol vida no caso em questão, implica-se que não há 

persistência. Por outro lado, se memória for a condição suficiente para a persistência, então 

se houver memória envolvida no caso em questão, implica-se desde já que há persistência, 

independentemente de qualquer outro elemento envolvido. Buscar as condições necessárias 

e suficientes para a identidade pessoal ao longo do tempo é buscar aquilo que é necessário 

para haver sobrevivência e suficiente para garanti-la. Ou assim afirma o senso comum. 

Alguns cenários hipotéticos desafiam essa concepção de que a identidade pessoal e a 

sobrevivência são dois lados de uma mesma moeda. A fim de evitá-los, alguns filósofos 

abrem mão de falar sobre identidade: o que importa é apenas a sobrevivência; tal como 

Derek Parfit, que afirma que a identidade pessoal não é um problema importante. Mas será 

mesmo assim? 

O senso comum afirma que a identidade pessoal é importante porque situações de 

sobrevivência, responsabilidade, culpa e medo parecem depender de uma definição precisa 

deste conceito. Intuitivamente, diz-se que só podemos sobreviver como nós mesmos, que 

só podemos ser responsáveis pelos nossos próprios atos, que só podemos nos sentir 

culpados pelos atos que nós mesmos cometemos, e que sentimos maior temor diante de 

algo que aconteceria conosco e não com outra pessoa. 

Um dos primeiros filósofos a propor uma resposta para o problema da identidade 

pessoal foi John Locke (1632-1704). Locke propôs que o critério da memória seria 

necessário e suficiente para garantir a persistência de uma pessoa. Para ele, uma pessoa é 

―um ser pensante inteligente que tem razão e reflexão e que pode considerar a si mesmo 



144 
 

 

como a mesma coisa pensante em diferentes tempos e lugares‖ (LOCKE apud BAKER; 

BONJOUR. Filosofia - Textos Fundamentais Comen-tados, 2010, p.275). 

Porém, dois filósofos apontam cada qual uma objeção diferente à tese lockeana, 

colocando-a em maus lençóis: Joseph Butler (1692-1752) e Thomas Reid (1710-1796). 

Butler afirma que a memória pressupõe identidade ao invés de constituir um critério para 

ela, pois só posso me lembrar dos meus próprios atos. Reid afirma que a memória não é 

transitiva ao passo que a identidade pessoal sim, logo a memória não poderia ser o critério 

ideal para a identidade. 

Para entendermos o que ele quer dizer com o fato da memória não ser transitiva 

podemos imaginar uma situação em que há três fases da vida humana: (i) uma em que há 

uma criança chorando após levar uma bronca; (ii) uma em que há um jovem soldado 

condecorado por bravura; e (iii) uma em que há um velho general aposentado. Imagine que 

o velho general se lembre da fase de quando era um jovem soldado, e que o jovem soldado 

se lembre da fase em que era uma criança, mas que o velho general não se lembre da fase 

da criança. Se fossemos levar o critério da memória à sério, teríamos de concluir que o 

velho general não é a mesma pessoa que a criança. Mas isso é um absurdo, dado que o 

velho general é a mesma pessoa que o jovem soldado e o jovem soldado é a mesma pessoa 

que a criança. Assim, John Locke parece estar equivocado. 

Porém, Derek Parfit e outros filósofos conhecidos como neo-lockeanos acreditam 

que Locke acertou em parte. O critério correto para a identidade pessoal envolve a 

memória, mas não somente ela; ele envolve, na verdade, toda a vida mental do indivíduo, 

desde a memória até as intenções, inclinações, caráter, traços de personalidade, etc. Desse 

modo, a transitividade está garantida e o problema proposto por Reid está resolvido. 

Porém, o próprio critério defendido pelos neo-lockeanos possui problemas, principal 

mente quanto estamos lidando com casos de fusão, fissão e longevidade. Um caso de fusão 

é aquele em que dois indivíduos se tornam um; um caso de fissão é aquele em que um 

indivíduo se torna dois; e um caso de longevidade é aquele em que um indivíduo, por viver 

um tempo muito longo, enfrenta problemas de sobrevivência e identidade quando levamos 

a sério a proposta neo-lockeana (caso em que a vida mental sofre alterações drásticas ao 

longo do tempo). 

Um exemplo de fissão é o caso da cirurgia de hemisferectomia, em que são 

divididos os dois hemisférios do cérebro. O filósofo David Wiggins (1933) procura levar 

essa situação a sério. Ele imagina um experimento em que um corpo A tem seu cérebro 

dividido em dois. Posteriormente, cada hemisfério é transplantado em um novo corpo 
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(sem cérebro), B e C, ambos qualitativamente idênticos ao corpo A. Supondo-se que a 

cirurgia seja bem sucedida e que, portanto, B e C sobrevivam, Wiggins levanta a seguinte 

pergunta: o que ocorre com a pessoa A? Ocorre uma de três coisas: (i) A deixa de existir, 

apesar da cirurgia ter sido bem sucedida; (ii) A sobrevive como B mas não como C, ou A 

sobrevive como C mas não como B; ou (iii) A sobrevive como ambos. Intuitivamente, 

dado que a cirurgia foi um sucesso e que tanto B quanto C são qualitativamente idênticos à 

A, o que parece ocorrer é que A sobrevive como ambos, B e C. Ou seja, uma pessoa se 

dividiu em duas, o que contraria a nossa ideia de identidade numérica, que afirma que uma 

pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. 

Em suma, é em meio a esses problemas que a minha pesquisa se encontra. Nela, 

tento oferecer clareza acerca do problema tratado e dos conceitos envolvidos, um percurso 

abrangente através dos principais argumentos, e uma visão geral e ampla de como se deu e 

ainda se dá essa discussão. Os meus objetivos principais são me aprofundar na abordagem 

neo-lockeana acerca do problema da identidade pessoal, verificar a plausibilidade e a força 

teórica dessa posição, bem como oferecer um argumento próprio mais robusto e cogente 

em defesa do critério da vida mental. 

 

 

6.2. Reflexões sobre o novo normal – em busca de uma nova ontologia para o ser 

humano 

José Ricardo Borges Poltronieri 

Graduando em filosofia – Centro Universitário Claretiano  

 

 Dado o convite, por ocasião do XII Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia, 

para pensar quais paradigmas teremos que reinventar para servir ao nosso futuro, 

oportunamente feito por ocasião da epidemia que ora passamos, aceitei-o e comecei 

questionando sobre o grau de entendimento que possuímos para definir o ser humano, já 

que para pensarmos em um futuro temos que primeiramente estar contido em um 

presente. E só somos algo pois estamos em um lugar em determinado tempo. 

Na Filosofia a área que estuda a definição de algo, impondo limites, demarcando 

sua extensão na existência e atribuindo um local e natureza de existência, é chamada 

Ontologia. 

A Ontologia de humano, por exemplo, compreende a única espécie animal de 

primata bípede do gênero Homo ainda viva, surgida há cerca de 350 mil anos na região 

leste da África, e que hoje atualmente habita quase a totalidade do Planeta Terra. Mas essa é 
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apenas a definição biológica, com o auxílio da Antropologia e da Geografia, dessa espécie 

da qual fazemos parte - mas com isso já temos um lugar e um tempo associado a algo, 

imprescindíveis para a existência de qualquer coisa. Outras ciências positivas descrevem o 

gênero humano em suas mais diversas extensões: a Psicologia estuda os comportamentos e 

aspectos cognitivos, a Física estuda a atuação dos corpos com relação aos seus atributos 

físicos – peso, aceleração, gravidade. Já os filósofos se preocupam, dentre outras coisas, a 

determinar como se dá a existência do Ser Humano. 

O filósofo francês Renê Descartes (1596 – 1650) estabeleceu uma clara divisão 

entre os seres humanos e o meio que os cerca ao propor o dualismo como forma de 

explicação para a natureza. Para este filósofo a única certeza que poderíamos ter era a nossa 

existência devido a nossa atividade intelectual. ―Penso, logo existo‖, ou seja, somos pois 

pensamos. Com isso a ontologia de ser humano, segundo Descartes, era seu próprio 

pensamento, já que para esse filósofo a natureza (res extensa) era separada do pensamento 

(res cogitans) por uma questão de incompatibilidade de gênese. 

Apoiado pelas sagradas escrituras, sob a influência do cristianismo, Descartes 

acreditava que o meio que nos cercava, a natureza que o ser humano estava inserido, foi 

dada por Deus num ato de generosidade com os humanos. Segundo este filósofo, tudo que 

há na natureza é para o nosso uso e estudo, sem moderação. 

Francis Bacon, Isaac Newton, Thomas Hobbes, John Locke e David Hume foram 

alguns dos pensadores que se influenciaram pelo modo cartesiano de entendimento do 

mundo e desenvolveram as ciências que, mais tarde, possibilitaram o progresso assombroso 

da produção fabril na revolução industrial. Com esse grande respaldo científico, e o avanço 

do poder econômico das grandes potências industriais, o dualismo cartesiano foi eleito 

como o representante do capitalismo emergente europeu. 

Em resposta ao dualismo cartesiano, o filósofo alemão Imannuel Kant (1724 – 

1804) propôs que qualquer existência se baseia em um local e em um determinado tempo. 

Não há como algo existir sem estar associado a essas duas variáveis: espaço e tempo. Em 

Kant há uma inversão da máxima cartesiana ―penso, logo existo‖ - o correto seria ―existo, 

logo penso‖. 

Mas o poder econômico que se seguiu ao desenvolvimento científico / industrial 

fez com que o pensamento kantiano fosse deixado para o espaço acadêmico filosófico. 

 O atual estilo de vida que muitos humanos seguem é uma consequência do 

pensamento dualista cartesiano, onde corpo e mente são independentes e separados por 

graus distintos de natureza. Com isso se assumiu que nós somos nossa mente (res cogitans), e 
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que tudo que é matéria (res extensa) existe para nos servir. Em consequência da evolução 

desse pensamento dualista cartesiano houve a exploração desmedida do meio ambiente. O 

cartesianismo não respeitou a verdadeira posição da humanidade no mundo, não assumiu 

uma postura de convivência harmoniosa com tudo que o cerca, e a consequência dessa 

postura estamos colhendo hoje. Ao pensar sobre o ―novo normal‖, notamos que 

atualmente convivemos com o liberalismo econômico ditando os costumes e nos 

conduzindo para um ritmo de degradação do meio ambiente sem igual na História, 

influência do cartesianismo dualista. Certamente não há de ser assim no futuro, pois ou 

mudamos esse modo de relacionamento com o meio ou nos extinguiremos. Como já vimos 

com Kant, sem espaço não há existência. 

Por isso se faz necessário um brado de alerta, ainda que tímido, mas cada vez mais 

urgente, sobre a importância de colocar a espécie humana em seu devido lugar – inserido 

na natureza e dependente do meio para a sua sobrevivência, logo, sua existência. 

A pandemia que ora se faz presente em nosso planeta demonstrou claramente 

como estamos todos conectados, e cada ação é responsável por consequências. Uma 

pessoa em contato com um animal silvestre em uma cidade da China, ao escolher não se 

higienizar adequadamente durante o manuseio, acabou se infectando por uma nova 

tipagem de vírus que se espalhou rapidamente por todo o planeta. O fato relevante é: a 

ação de um único indivíduo gerou reflexos em todos os seres do mundo – milhares de 

mortes, milhares de desempregados, grandes potências econômicas em ruínas, etc. Com 

isso posto é mister afirmar que somos interdependentes uns dos outros para perpetuar a 

espécie, assim como somos responsáveis por uma eventual extinção em caso de negligência 

com nossas ações, logo, só temos existência com a co-existência. 

Co-existência com o nosso meio, incluindo aí nossos semelhantes, outras espécies 

(animais e vegetais) e todo local em que estivermos, assumindo assim a postura de quem 

considera o todo como sendo a única alternativa viável, a longo prazo, para a perpetuação 

da nossa espécie. 

Já que não há futuro para o ser humano dualista cartesiano, temos que aceitar que 

uma nova ontologia desse ser tem que ser construída, considerando o meio como 

constituinte de sua definição. 

O filósofo norte-americano Henry David Thoureau (1817 – 1862) criticou o 

excesso de recursos explorados para satisfazer as ricas economias das grandes civilizações e 

propôs uma vida mais simples e com real significado (o homem inserido na natureza). Mas 
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ainda Thoureau separava homem e natureza, tendo por essa última a noção da considerável 

importância do meio para com o ser. 

Muito influenciado por Thoureau, o filósofo norueguês Arne Naess (1912-2009) já 

em 1972 anunciava a necessidade de repensarmos a nossa posição no mundo, com o artigo 

―The shallow and the deep, long range ecology movement. A summary‖, onde lançava as bases do que 

chamou de deep ecology (ecologia profunda), onde pensava a vida como um grande 

organismo, todos interdependentes. Naess refletiu a preocupação de Thoureau sobre a 

forma que interagimos com a natureza e aperfeiçoou-a, colocando-a como pré-requisito 

para a nossa própria existência. 

O filósofo francês Félix Guattari (1930 – 1992)  escreveu, em 1989, um ensaio 

sobre a nova postura que se esperava da humanidade: com relação ao meio ambiente, às 

relações sociais e à subjetividade humana. A esse escrito deu o nome de ―As três ecologias‖ e 

muitas das mudanças propostas por esse filósofo francês são essenciais para o novo normal 

que se espera. Mas uma mudança de atitudes relacionais, como propõe Guattari, é pouco 

para mudar os rumos da humanidade. Sem uma profunda transformação cônscia de sua 

ontologia, o ser humano prega a salvação do mundo com os mesmos erros de 

relacionamento que herdou culturalmente de seus antecessores. À essa ecologia de relações, 

sem uma mudança na ontologia do ser, Naess chamava de ―shallow ecology‖ (ecologia rasa). 

O que Naess propôs sobre essa nova ontologia pode ser compreendida sob o 

ponto de vista do pragmatismo: se só existimos com o meio que nos cerca, então o meio é 

pré-requisito para nossa existência. Arne Naess costumava refletir: ―pense como uma 

montanha‖ - sem árvores a montanha se esfacela pela erosão; sem floresta não há chuva que 

garante a existência da árvore. A montanha precisa da integridade do seu entorno para se 

manter. 

Somos muito mais frágeis do que uma robusta montanha, portanto basta uma 

pequena desordem no meio natural para que deixemos de existir. 

E a ontologia de tal ser tem que ser abrangente o suficiente e necessariamente 

maior que os limites físicos desse mesmo ser. Esse é o novo normal: uma nova ontologia 

do ser humano – holística, equilibrada, natural. 

Não existe Filosofia sem a Humanidade. Não há Humanidade sem a Natureza. 
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6.3. O conhecimento das substâncias imateriais em Tomás de Aquino 

Saulo Matias Dourado  

Doutorando – Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

 

Na Suma Teológica, na questão 84 (Ia, Q. 84, a.7), Tomás de Aquino compara o 

intelecto angélico com o intelecto humano, para dizer que, se os anjos têm como objeto de 

conhecimento a substância inteligível, por ser este objeto um ser separado da matéria 

corpórea, o ser humano tem como seu princípio de conhecimento os entes sensíveis, por 

estar o ser humano mesmo na composição de um corpo. Pelos objetos que entram em 

contato com os sentidos que o homem conhece, pois é o ser humano uma substância 

composta entre animalidade e racionalidade, entre alma e corpo. O processo de abstração 

do conhecimento, já presente no opúsculo De ente et essentia, indica a passagem do sensorial 

para a imagem no intelecto e das imagens para o conceito. Pelas imagens intelectivas pode 

o homem conhecer natureza, gênero, definições, essências. No conhecimento mais 

universal sobre um conjunto de entes, o intelecto parte por princípio de uma matéria dada, 

ainda que o conhecimento busque a forma abstraída de alguma matéria cuja noção da 

essência não dependa de tal matéria. Desse modo, os pressupostos indicam a dificuldade 

para a questão colocada: seria capaz o intelecto humano de ter conhecimento daquilo que 

nunca se apresentou antes pelos sentidos, isto é, as substâncias imateriais, como a alma, 

Deus, o intelecto em si?  

Em resposta, Tomás de Aquino refuta a divisão da imaterialidade proposta por sua 

visão de Platão e dos platônicos. Formas puras enquanto Ideias, que indicariam uma 

participação entre os entes e substâncias inteligíveis, em conceitos fora de uma natureza 

composta, seriam uma inconsistência com uma certa economia da criação, pois, de acordo 

com Tomás, seria equivocar a razão crer que a essência de uma espécie esteja fora de sua 

composição material e, também, de que a natureza tenha produzido a matéria sensível para 

ser uma barreira ao conhecimento. Em outras palavras, se a matéria compõe o mundo, não 

pode ter como finalidade ser dispensável.  

Por outro lado, tampouco seria possível indicar uma natureza apenas corpórea dos 

entes, como quis Demócrito, uma vez que, de algum modo, o intelecto transcende o 

objeto, e o cognoscente eleva o cognoscível para um entendimento de forma para além do 

material. Há, assim, uma composição de alma e animalidade, conforme a indicação de 

Aristóteles no Livro III do De Anima, que faz do conhecimento uma possibilidade de 

vislumbre para além da matéria, sem que esta natureza se perca da consideração. O 
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materialismo dos pré-socráticos cai no ceticismo por uma ausência total de transcendência, 

que na física de Empédocles ainda encontrou lugar. Por se colocarem todas as coisas 

materialmente na alma, acabaram por crer que a própria alma é material, sem distinguir 

entre o intelecto e o sentido. 

Tomás de Aquino sustenta um conhecimento inteligível a partir dos entes materiais. 

O intelecto, que é de certo modo agente e é de certo modo passivo, processa por abstração 

do ente em contato com o cognoscente uma parte do conteúdo, tornando aquilo que é 

sentido uma fantasia (phantasmata), isto é, um modo de representação do ser. O conceito que 

se constrói pelos singulares e pelos particulares alça a universalidade pelas possibilidades do 

intelecto. Se a espécie, objeto intelectual da natureza dos entes inteligidos, corresponde ao 

objeto da materialidade, há uma visa de compreendê-la enquanto conhecimento verdadeiro. 

 As substâncias imateriais, por sua vez, não são compostas de matéria 

sensível, não partem dos entes; são diretamente inteligíveis. Não procedem por abstração, 

nunca partiram do ente material, pois são separadas por princípio, como Deus, os anjos e o 

intelecto em si. O conhecimento, assim, precisa de outra via para apreendê-las. Tomás, 

ainda no artigo 7 da questão 84, parece ver esta via a partir do pensador Dionísio 

Areopagita (hodiernamente, Pseudo-Dionísio Areopagita) que, ao cogitar nomes para 

Deus, em seu tratado Nomes Divinos, enumerou quais as possibilidades de conhecimento 

para o intelecto humano ante a substância primeira. São três: o conhecimento por causa (ut 

causam), por via de eminência, ultrapassamento (per excessum) ou por negação (per remotionem).  

Em Dionísio, conhecer negativamente Deus significa dizer que tudo o que se pode 

afirmar a respeito de sua natureza é aquilo que Ele não é. Eis o princípio da Teologia 

Negativa, na qual acredita-se ser tão incognoscível a quididade divina para nosso intelecto, 

que, antes, é possível dizê-la por negações. Desse modo, para compreender o suporte de 

Tomás de Aquino para a passagem do conhecimento daquilo que não é material, é preciso 

colocar em relevo a via negativa de Dionísio Areopagita. 

A conceituação divina pela negação, como a lemos, introduz a teologia negativa (ou 

teologia apofática), que aponta a natureza da causa primeira como abscôndita, para além de 

todo e qualquer nomeação e ser. Tudo o que se possa pensar seria apenas uma 

aproximação do que Deus mesmo é, e ainda muito aquém do que verdadeiramente sua 

natureza seja. Para um conceito assim, que não pode ser apreendido nem pelos sentidos, 

nem pela inteligência – o que já é um descaminho do platonismo –, o único caminho é a 

união, a fim de se compreender o divino pela ascese do vazio da alma em encontro ao puro 

vazio de Deus.  
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 A negatividade de Dionísio é uma via de negação dos predicados racionais e 

objetivos à natureza divina, sobrepondo-a a todos os modos de seres. A superação do ser 

em Deus compreende-se como a recusa da inteligência em determinar a divindade, que é 

Causa e Uno, pela linguagem e pelo conhecimento. Em outros termos, a negação divina 

não é apenas uma questão linguística, de que os homens não possuem as palavras 

adequadas para expressar sua natureza; é uma questão de ser, pois a identidade mesma 

divina está posta no Mistério.  

A noção de conhecimento negativo em Tomás de Aquino aparece, na literatura 

secundária em língua portuguesa, através do artigo de Carlos Arthur Ribeiro Nascimento 

(2008), ao tratar do método negativo em Tomás. Ali se afirma que o conhecimento sobre 

Deus na obra tomística está em correspondência com os princípios de teologia negativa 

nos Nomes Divinos de Dionísio Areopagita. Na Suma Teológica, Tomás já teria expressado: 

―(...) não podemos saber a respeito de Deus o que é, mas o que não é, não podemos 

considerar a respeito de Deus como é, mas antes como não é‖ (P. 1, Q. 3, prol.). É o que 

Nascimento chama de conhecimento negativo de Deus.  

A expressão é uma síntese pontual para um aspecto da ontologia e da teologia de 

Tomás de Aquino, mas a sua discussão não é uma novidade no estado da arte. John P. 

Wippel (1984) defende que, diante das querelas em que se punha ou não a teologia negativa 

como um equívoco para a doutrina da Revelação, Tomás teria escolhido defender tal 

posição pela coerência com sua ontologia do conhecimento e pela manutenção da 

alteridade da realidade divina. Desse modo, a capacidade ou não de inteligir a essência de 

Deus é derivada das análises da intelecção em geral, na qual a substância material é 

conhecida pelo ente, mas a substância imaterial ainda necessitaria da abstração e da 

representação imaginária. Deus está fora do ente e da representação, o que estabelece um 

limite para o intelecto humano, não para a natureza de Deus. 

Michael Ewbank (1990) prossegue a discussão dos atributos divinos no pensamento 

de Tomás, com destaque especial às três vias de Dionísio Areopagita, o que ele nomeia de 

dionysiu‟s triplex. Se haveria controvérsias sobre o papel em maior ênfase da influência do 

pensador neoplatônico na composição da quididade divina no tomismo, Ewbank o reitera 

pela relevância das vias no desenvolvimento de conceitos gerais para o conhecimento. O 

aspecto dialógico da via negativa, por suposto, é utilizado em momentos diversos da 

concepção teológica de Tomás, já aplicada, enquanto distinção de natureza, desde os 

primeiros medievais, ao conhecimento dos corpos celestes a partir dos corpos terrestres, 
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nesse mundo sublunar. Assim, o que se poderia conhecer do aspecto celeste seria por 

negação das propriedades do aspecto terreno.  

A via de remoção é explicitamente colocada por Tomás no primeiro tópico sobre a 

Essência Divina, que é o Capítulo XIV da Suma contra os Gentios: ―(...) na consideração da 

substância divina, deve-se usar sobretudo da via de remoção, visto que a substância divina 

excede, pela imensidade, todo forma que o intelecto atinge.‖ (AQUINO, p. 45, 1990). Para 

Ewbank, Tomás de Aquino elenca na Suma Contra os Gentios caracterizações negativas 

para a Essência Divina: eterno, isto é, sem temporalidade (15), sem potência passiva (16), 

não material (17), não composto (18), não sujeito à violência (19), não corporal (20), não 

diferente de Sua essência (21), não é um ser em que esse difere da essência (22), não é um 

ser que admite acidentes (23) e assim por diante. 

 Tal ordem indica, por extensão, que em qualquer análise reflexiva das atividades 

imanentes de Deus, a maneira preeminente de consideração é por via das negações. As 

substâncias imateriais são conhecidas ―por via de remoção e de alguma referência às coisas 

materiais‖, como frisa Tomás de Aquino, e principalmente no conhecimento da substância 

primeira, Deus. 

 

 

6.4. Implicações Epistemológicas Da Relação Natureza-Graça No Diálogo Entre 

Filosofia E Teologia 

Tiago de Melo Novais 

Mestrando – PUC Campinas 

 

Na confluência entre teologia cristã e filosofia, alguns temas permanecem de 

importância vital para um diálogo profícuo e aprofundado entre os dois campos. Uma 

dessas questões é a relação entre a natureza e graça, bem como suas diferentes (e possíveis) 

abordagens. Isto é, pôr em investigação qual é a interação da natureza (Φύσις) – como 

conjunto das coisas criadas pela divindade judaico-cristã–, com a função da graça – como 

intervenção sobrenatural da divindade na realidade. Portanto, nosso objetivo é contribuir 

com o campo filosófico ao explorar as implicações epistemológicas deste diálogo, 

sobretudo ao levarmos em consideração a teologia como interlocutora e fornecedora das 

categorias do debate. Isto posto, teremos condições de responder a seguinte questão 

norteadora: quais são as consequências dos pressupostos epistemológicos da teologia para o fazer filosófico? 
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Para isso, utilizaremos do método comparativo e com fontes bibliográficas, 

estabelecendo um diálogo entre dois caminhos: a graça que aperfeiçoa a natureza (gratia 

supra naturam), representado pela tradição tomista; e a graça que restaura a natureza (gratia 

intra naturam), representado pela tradição neocalvinista (BARTHOLOMEW, 2017, p. 50). 

Veremos com isso que os dois caminhos teológicos acabam por moldar também suas 

conclusões filosóficas. 

Para uma melhor compreensão das duas abordagens, é preciso entender aqui o 

papel de três conceitos bíblicos: a criação, a queda no pecado e a ação da graça. O primeiro está 

ligado a ideia, contrária aos gregos e neoplatônicos (RUSSELL, 2016, p. 208), de criação ex 

nihilo. Ou seja, de que Deus é o agente criador da realidade e não um organizador da 

matéria prima eterna (CHAUI, 1999, p. 225). O segundo diz respeito à narrativa bíblica, o 

qual sugere que os primeiros humanos desviam-se das ordenanças originais de Deus e, 

assim, trouxeram consequências para toda a realidade, não só humana (Gn. 3; Rm. 8; Cl. 3). 

O resultado dessa queda no pecado é a instauração de uma nova forma de vida, que afeta 

tudo e todos, inclusive a obtenção de conhecimento sobre esta realidade – agora em 

condição de corrupção. O terceiro é o conceito de que Deus decidiu intervir na realidade por 

meio do sacrifício de seu Filho Jesus, oferecendo de sua graça aos homens. A ideia de 

graça, portanto, seria tanto a possibilidade para uma vida eterna, quanto para o 

desenvolvimento da natureza. 

É justamente aqui que se dá nossa discussão, uma vez que as diferentes teologias 

divergem das implicações epistemológicas da queda no pecado e a função da graça na 

realidade. Porém, o que nos interessa é ver a relação entre natureza e graça na filosofia do 

conhecimento e na ciência, em última instância. Assim, devemos nos perguntar: é possível 

obter conhecimento verdadeiro nesta condição de corrupção com o uso da razão sem o 

auxílio da graça, ou a graça é um pressuposto para o conhecimento da natureza? 

Em primeiro lugar, encontramos a proposta tomista, o qual nos direcionamos 

diretamente a São Tomás de Aquino. Tomás utilizou do ferramental filosófico aristotélico 

para elaborar o conteúdo de sua teologia cristã, fazendo um diálogo indispensável entre 

teologia e filosofia. Apesar de intrincado e bastante complexa a questão em suas obras, pois 

a tradição tomista pode ter mal compreendido seu precursor (BARTHOLOMEW, 2017, p. 

52), seu resultado para a equação acima nos parece o seguinte: a graça aperfeiçoa a natureza 

(gratia supra naturam). 

Para Tomás, o pecado não corrompeu totalmente a natureza humana e, por isso, 

ainda pertence a todos o seu bem natural – a razão natural inclusa (Suma Teológica I-II, q. 
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109, a.2). Assim, a graça fornece os subsídios para o aperfeiçoamento da natureza, a fim de 

acrescentar nela o auxílio de Deus – o alcance do sobrenatural. Embora o intelecto 

humano dependa da divindade como auxílio para seu ato, Ele próprio infundiu a luz natural 

na razão natural, fazendo possível ao ser humano alcançar verdades não sobrenaturais sem o 

auxílio divino (Suma Teológica I-II, q.109, a.1).  

Podemos dizer que em Tomás há dois níveis de conhecimento. Ainda que não 

separados, eles podem ser distinguidos em: conhecimento filosófico, ancorado na razão 

natural, e teologia, ancorada na fé pela ação da graça aperfeiçoadora de Deus 

(BARTHOLOMEW, 2017, p. 65; STANFORD ENCYCLOPEDIA, 2014). Em termos 

epistemológicos, a obtenção do conhecimento natural é possível e, apesar de limitado e 

necessitado de correção pela fé e revelação (CHAUI, 1999, p. 225), reveste o homem da 

capacidade cognoscível (Suma Teológica I-I, q. 1, a.1). Por conseguinte, a epistemologia 

operante aqui postula que ainda que Deus seja fonte de toda verdade, a capacidade natural 

do homem em estado de corrupção o permite compreender a realidade e, portanto, 

filosofar rumo à verdades naturais. Em outras palavras, na tradição tomista a graça 

aperfeiçoa e completa a natureza, mas não a destrói (BARTHOLOMEW, 2017, p. 65). 

Em segundo lugar, também dispomos da proposta da tradição neocalvinista, 

principalmente conhecida pelos autores Abraham Kuyper, Herman Bavinck e Herman 

Dooyeweerd. Esta tradição, por levar às últimas consequências o poder do pecado na 

realidade, assume que a queda legou à toda realidade uma agonia da antinormatividade e 

distorção (WOLTERS, 2006, p. 66). Por consequência, o neocalvinismo desenvolve a 

noção de obscurecimento do entendimento humano, uma vez que após a queda no pecado 

até mesmo a razão e os sentidos foram afetados (BARTHOLOMEW, 2017, p. 246-7). 

Assim, seja natural ou sobrenatural, o conhecimento não estaria disponível sem a 

intervenção da graça divina. 

Indo mais longe, a tradição neocalvinista postula que toda abordagem 

epistemológica depende, necessariamente, de certa visão de mundo (BARTHOLOMEW, 

2017, p. 113-4), pois o pecado dispersou a humanidade da direção originária de Deus, 

dando espaço para outras significações sobre a realidade. Após a queda, essa catástrofe 

ontológica e epistemológica, o que sobrou ao homem são vislumbres da harmonia original 

(BRATT, 2013, Edição Kindle).  

Em Jesus Cristo, a graça opera a palingenesis (novo nascimento), fazendo possível o 

conhecimento de Deus, dando um passo na questão do conhecimento ao fornecer uma 

visão de mundo coerente com verdade de Deus. A essa graça se denomina graça especial, 
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pois foi direcionada somente aos eleitos. No entanto, se o conhecimento só é possível com 

a graça, por que homens não cristãos possuem tamanha dádiva intelectual e científica? Aqui 

se encontra nosso interesse real. 

Para responder a essa questão, o neocalvinismo está ancorado no conceito de graça 

comum. Esta graça, diferente da especial, está disposta a todos os seres humanos, pois se trata 

de um instrumento divino que serve tanto para retardar a morte (consequência da queda) e 

os efeitos do pecado, quanto para possibilitar o avanço da criação e desenvolvimento 

científico (BRATT, 2013, Edição Kindle). Podemos dizer então que a graça comum é a 

forma com que a divindade encontrou de reajustar o olhar do microscópio das pessoas, a 

fim de que elas possam ver (e saber) alguma coisa sobre a realidade que nos cerca com mais 

precisão do que a condição de corrupção que se encontravam (KUYPER, 2018, p. 75). 

Portanto, o modelo da gratia intra naturam (graça sobre a natureza) têm na graça 

comum o pressuposto epistemológico geral, tanto para a atividade filosófica, teológica e 

científica. Isto significa que a graça trabalha dentro da natureza, curando a doença do 

pecado (BARTHOLOMEW, 2017, p. 67). Em nosso caso, a doença do obscurecimento do 

conhecimento. 

Para além da complexidade no qual este debate epistemológico e teológico pode 

nos levar, este pequeno recorte tenta demonstrar que no diálogo da teologia com a 

filosofia, os seus conceitos acerca da epistemologia tem implicações bastante importantes, 

uma vez toda a construção teórica se apóia neste ponto. Dessa maneira, o que resulta dos 

dois caminhos são propostas filosóficas distintas, ainda que advindas do diálogo com a 

ampla teologia cristã. Destarte, quanto a teologia se encontra com a filosofia, não se trata 

somente de interdisciplinaridade, mas de possíveis impactos profundos na condição para o 

conhecimento humano. Se levados em conta, os pressupostos epistemológicos da teologia 

levará a filosofia a outros resultados e metodologias, para o enriquecimento dos dois 

campos. 

Em conclusão, podemos afirmar que é mais fácil fazer ciência e filosofia com um 

indivíduo que se apropria conceitualmente da teologia escolástica, que admite a 

possibilidade de obter conhecimento verdadeiro, ainda que limitado e não sobrenatural. 

Por outro lado, se valorizarmos a noção de pecado da tradição cristã e suas consequências 

até a dimensão do entendimento humano, veremos que o neocalvinista leva mais a sério as 

consequências deste na natureza. Ao afirmar "tudo é graça", o neocalvinista faz da graça, 

especial e comum, a condição indispensável para todo e qualquer conhecer. 
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