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                     APRESENTAÇÃO 

 

O Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia acontece todos os anos 
na Universidade Federal de Ouro Preto. O evento é quase integralmente 
organizado por discentes dos cursos de graduação do Departamento de 
Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto e ocorre anualmente. 

Devido ao isolamento social em decorrência da pandemia do COVID-
19, ainda em 2021 o XIII ENPF precisou acontecer de forma remota. 
Nesta 13ª edição foram debatidos temas nas linhas de: ensino de filosofia e 
filosofia da educação; estética e filosofia da arte; ética e filosofia política; epistemologia, 
filosofia da ciência e da mente; lógica e filosofia da linguagem; história da filosofia; 
ontologia, metafísica e filosofia da religião. 

Além disso, a data do XIII ENPF foi especialmente programada para 
coincidir com os 40 anos de aniversário do Instituto de Filosofia, Arte e 
Cultura. Por isso, foram convidados ex-discentes do curso para participar 
do evento, assim como, também, com o apoio do professor Olímpio 
José Pimenta Neto, foi realizado um vídeo de comemoração com 
professoras(es) e discentes do curso.  

Assim, dos dias 29 de Novembro a 03 de Dezembro aconteceu o XIII 
Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia no canal do YouTube Filosofia 
UFOP, no qual o evento ainda está disponível para acesso. Neste 
caderno poder-se-á encontrar os resumos das apresentações conferidas 
nas mesas ao longo do encontro.  

 

Melancolia e Esperança: É possível imaginar Sísifo feliz? 

Assim como muitos artistas se utilizaram da técnica do sfumato para 
transitar entre as tonalidades claras e escuras de forma gradual, os 
sentimentos da melancolia e esperança se fazem presente em nós, 
sobretudo neste momento, como contrários que se misturam em um 
degradê psiquico. A melancolia participa da esperança e a esperança da 
melancolia. 

Sísifo foi castigado com uma punição exemplar: rolar uma pedra morro 
acima diariamente. Ao chegar ao topo, exausto pelo esforço e fadigado, a 
pedra rola até o chão e o trabalho se repete no outro dia. Ora, a 
esperança de chegar ao topo se mistura com a melancolia de ter que 
repetir o processo cotidianamente e, assim, Sísifo segue com seu destino 
trágico. 

Seguir uma rotina diária, cobrança por produtividade, isolamento, viver à 
mercê do medo de contágio e na esperança de uma vacina: estaríamos 
cada um de nós vivendo a própria tragédia de Sísifo? No meio do castigo 
de rolar a pedra é, então, possível imaginar Sísifo feliz? 
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1. ENSINO DE FILOSOFIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

1.1.  A Dialética do Diálogo Teeteto 

  

Ana Paula de Jesus Carvalho 
anapjc@ufba.br 

Universidade Federal da Bahia 
  

Gislene Vale dos Santos 
Gislene.vale@ufba.br 

                Universidade Federal da Bahia 
 

Segundo Giovanni Casertano,
1
 a dialética, em um nível de teorização elaborada, nasce 

com Platão.  Muito mais que um discurso por antilogias, em Platão, ―assistimos a uma 

primeira, complexa e estratificada teorização da dialética‖; como podemos observar em uma 

citação 150 b 7: 

A minha arte obstétrica (ηέτνῃ ηῆς μαιεύζεφς) tem atribuições iguais 

às das parteiras (μαιεύεζθαι), com diferença de eu não parturejar 

mulher, porém homens, e de acompanhar almas, não os corpos 

(ηῷ ηὰς υστὰς αὐηῶν ηικηούζας ἐπιζκοπεῖν ἀλλὰ μὴ ηὰ ζώμαηα) em 

seu trabalho de parto. Porém a grande superioridade da minha arte 

consiste  na faculdade de conhecer (βαζανίδειν δσναηὸν ) de pronto 

se a alma dos jovens está na iminência de conceber (διάνοια). 

 

Utilizando de uma metáfora, Sócrates caracteriza a sua prática de conduzir as 

investigações. Embora, estéril em matéria de conhecer, ele se diz capaz de guiar a alma dos 

jovens ao conhecimento, ao fruto legitimo e verdadeiro. A arte de interrogar os outros sem 

revelar sua opinião, permitindo o interlocutor refletir sobre suas próprias questões. Todavia, 

apesar desta citação descrever a maiêutica, ela não nos impede de pensar também a dialética 

platônica, na medida em que, no corpus platônico, não se pode distinguir nitidamente o que é 

do mestre e do aluno.  O modo com a qual Platão ―partureja‖ opiniões em seus diálogos, 

teorizando a dialética, fornece um quadro dramático focado em aspectos diversos que 

comungam sob um único núcleo. Ele constrói um método próprio para o seu comunicar 

filosófico, desenvolve e teoriza o método dialético, que tem como um dos seus objetivos 

introduzir a dinâmica da oralidade na escrita, formulando a partir da relação entre linguagem 

oral e linguagem escrita um convite à investigação filosófica, um escrever pensando.  

  Desse modo, com a fala da personagem Sócrates, Platão expressa o objetivo central 

do seu método: encontrar o caráter da verdade, auxiliando o pensamento a caminhar por entre 

as vias das múltiplas opiniões, objetivando um discurso que ultrapasse o campo do opinativo. 

                                                           
1
 Paradigmas da verdade, pag  164, 2010. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te%2Fxnh%7C&la=greek&can=te%2Fxnh%7C0&prior=e)mh=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=te/xnh|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maieu%2Fsews&la=greek&can=maieu%2Fsews0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maieu%2Fesqai&la=greek&can=maieu%2Fesqai0&prior=gunai=kas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C1&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5Cs&la=greek&can=ta%5Cs0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=yuxa%5Cs&la=greek&can=yuxa%5Cs0&prior=ta/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tw%3Dn&la=greek&can=au%29tw%3Dn0&prior=yuxa/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tiktou%2Fsas&la=greek&can=tiktou%2Fsas0&prior=au)tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29piskopei%3Dn&la=greek&can=e%29piskopei%3Dn0&prior=tiktou/sas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C1&prior=e)piskopei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C2&prior=a)lla/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C1&prior=mh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sw%2Fmata&la=greek&can=sw%2Fmata0&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=basani%2Fzein&la=greek&can=basani%2Fzein0&prior=te/xnh|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dunato%5Cn&la=greek&can=dunato%5Cn0&prior=basani/zein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%2Fnoia&la=greek&can=dia%2Fnoia0&prior=h(
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Contudo, a maneira com a qual Platão a teoriza, de modo diverso em seus diálogos, não nos 

permite responder de maneira simples ‗o que é a dialética em Platão?‘. Diante a isso, 

Giovanni Casertano realiza um exame dos modos como a dialética é desenvolvida nos 

diálogos platônicos e  os divide em três grandes núcleos teóricos
2
: 1) a dialética pensada como 

um diálogo, método de investigação; 2) a dialética pensada autenticamente como ciência e 3) 

a dialética pensada não só como a capacidade de conectar ideias.
3
 Apesar de Casertano não 

citar em que núcleo se encontraria o Teeteto, baseados nessa divisão, podemos pensa-lo do 

seguinte modo: a dialética pensada como uma investigação criteriosa, baseada em recursos 

linguísticos, que tem por base, o ―analogizar‖ das afecções para descobrir ‗o que é‘. Em 

167e6 a 168a1  Sócrates disserta sobre como procede o dialético na sua investigação: 

 

O dialético procede com seriedade e esforça-se por levantar o adversário, com 

mostrar-lhe apenas os erros em que ele incorrera, ou se fosse por conta própria ou 

por má orientação dos seus diretores. 

 

A investigação dialética pretende buscar a verdade por meio do diálogo, seguindo 

corretamente o método, fornecendo não só uma correção lógica, mas consensos entre os 

interlocutores do diálogo. No ―Teeteto‖ a questão acerca do conhecimento (ἐπιζηήμη), 

introduz a questão principal, mas abre interrogações sobre diversos temas ligados a mesma.  

A linguagem é o principal ponto para compreender a investigação dialética traçada, a 

negligência relativa aos vocábulos e expressões
4
 , sem os investigar com rigorosidade ,não é 

considerado falta de educação, porém em certos casos é necessário a precisão. Quando 

Teeteto, jovem aprendiz de geometria, é interrogado por Sócrates que quer saber: ―O que é 

conhecimento? (ηί  ἐζηὶν ἐπιζηήμη;)‖, as suas respostas são submetidas a análises, e, mesmo 

sendo todas refutadas, a questão do acerca do conhecimento não deixa de estar ligada por um 

método preciso. Desse modo, o discurso dialético encontrado no Teeteto tem a finalidade de 

buscar uma única definição para o conhecimento, uma que seja capaz de determinar os modos 

nos quais o método é pensado.  

Assim, a personagem Sócrates, com a finalidade de direcionar o jovem para a questão 

do conhecimento, extrai filosoficamente quatro definições de conhecimento que não são 

satisfatórias: (1) conhecimento como artes particulares
5
; (2) conhecimento como sensação

6
; 

                                                           
 
3
 CASERTANO,G.; Dialética. In: Platão/ Coordenação de Gabrielle Cornelli e Rodolfo Lopes- 1º ed. São Paulo; 

Paulus; Portugal, cap XI, pag 169:Impressa da Universidade de Coimba, 2018. Vários autores 
4
 184c1 

5
 Teeteto –― Então, a meu parecer, tudo o que se aprende com Teodoro é 

conhecimento( Θεοδώπος ἄν ηιρ μάθοι ἐπιζηῆμαι εἶναι), geometria e as disciplinas que enumerastes há pouco, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%2F&la=greek&can=ti%2F0&prior=ei)pe/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sti%5Cn&la=greek&can=e%29sti%5Cn0&prior=pot%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pisth%2Fmh&la=greek&can=e%29pisth%2Fmh0&prior=e)sti/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*qeodw%2Frou&la=greek&can=*qeodw%2Frou0&prior=para/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fn&la=greek&can=a%29%2Fn1&prior=*qeodw/rou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tis&la=greek&can=tis0&prior=a)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ma%2Fqoi&la=greek&can=ma%2Fqoi0&prior=tis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pisth%3Dmai&la=greek&can=e%29pisth%3Dmai0&prior=ma/qoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai1&prior=e)pisth=mai
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(3) conhecimento como opinião verdadeira
7
; (4) conhecimento como opinião verdadeira 

acompanhada de lógos
8
. Neste percurso de guiar o jovem a buscar respostas para a questão, as 

analogias são recursos que permitem o interlocutor refletir sobre o inteligível a partir de 

exemplos sensíveis. Como ocorre na primeira resposta. Ao definir conhecimento como artes 

particulares, Sócrates interroga sobre ―o que é a lama?‖
9
 em seu estado puro, instigando 

Teeteto a pensar também sobre o conhecimento em si mesmo
10

. Assim como existe a lama em 

comum para os oleiros e construtores, existe também o conhecimento em comum para a 

geometria e as artes particulares.  

Na primeira resposta de Teeteto: ―Conhecimento é tudo aquilo que eu aprendo com 

Teodoro‖ (146 c) é empregado exemplos para as ciências que Teodoro ensina, no entanto toda 

a sua extensão de conceitos parece esgotada e não é capaz de definir de maneira precisa a 

questão. A resposta buscada por Sócrates não diz respeito à enumeração das artes particulares, 

mas da definição do que seria o conhecimento, indicando igualmente a unidade necessária 

para a definição buscada, no qual as artes particulares não seriam respostas cabíveis, uma vez 

que:  

 

Não foi isso: do que é que há conhecimento, nem quantos conhecimentos 

particulares pode haver; minha pergunta não visava a enumerá-los um por um; o que 

desejo saber é o que seja conhecimento em si mesmo‖ (146e 9-11). 

 

Platão recorre ao uso das analogias, como um meio de entender o sensível a partir do 

inteligível, no ―Teeteto‖ elas predominam em quase todas as respostas pensadas pelo jovem. 

Como a analogia entre a lama e a unidade, estabelecida na primeira resposta (conhecimento 

como artes particulares). Sócrates instiga Teeteto a pensar a lama em si mesmo, porém não 

caberia a resposta: ―a lama dos ceramistas, dos tijoleiros ou dos oleiros‖, a resposta mais 

adequada seria aquela que exprimisse ‗o que é‘ a lama em seu sentido próprio, pois não se 

pode compreender o que é a lama dos ceramistas, sem a compreensão do que seja lama.
11

 

Assim, Sócrates responde que a lama nada mais é do que a junção de ‗terra mais água‘. Nesse 

caso, Platão destaca o aspecto da unidade entrelaçada à multiplicidade. A unidade sensível 

                                                                                                                                                                                     
como também a arte dos sapateiros e  a dos demais artesão(ηῶν ἄλλων δημιοςπγῶν ηέσναι): todas elas e cada 

uma em particular nada mais são que conhecimento  (οὐκ ἄλλο ηι ἢ ἐπιζηήμη εἶναι.). (146 c-d, 10-3)‖  
6
 ― Assim, o que se afigura neste é o conhecimento não é mais que sensação 

(οὐκ ἄλλο ηί ἐζηιν ἐπιζηήμη ἢ αἴζθηζιρ). ― (151 e 2-5) 
7
 ―Mas pode bem dar-se que conhecimento seja a opinião verdadeira (ἡ ἀληθὴρ δόξα ἐπιζηήμη εἶναι), o que 

formulo à guisa de resposta‖ (187 b 7-9).  
8
 ― Disse essa pessoa que conhecimento é opinião verdadeira acompanhada da explicação racional 

(ἀληθῆ δόξαν ἐπιζηήμην εἶναι), e que sem esta deixava de ser conhecimento‖ (201 1-4) 
9
 147a( 3-6) 

10
 146 d ( 24-25) 

11
 147b 5-6 
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lama é composta pela multiplicidade sensível de terra mais água.  Ao estabelecer essa 

analogia, a resposta do que é lama em si mesma compõe uma multiplicidade. Platão mostra 

exatamente o papel das analogias no discurso dialético; instigando o leitor a raciocinar por 

meio das afecções sensíveis em busca da unidade inteligível e estabelecendo uma proporção 

entre as imagens para pensar a episteme. É, portanto, razoável pensar que o método da 

dialética parte da análise do que se apresenta na condição de sensível para identificar em que 

medida o inteligível ―habita‖ nesse horizonte.  

A investigação dialética deve conduzir a alma do interlocutor à verdade, mas ela deve 

seguir por si mesma. Para isso, o método se apoia em recursos que auxiliem a alma a 

caminhar por entre as vias das múltiplas opiniões, é com o auxílio do método ela busca a 

solução de uma pergunta ao seu problema. As analogias são um exemplo de recurso 

recorrente nos diálogos platônicos. Não há como entender a dialética do ―Teeteto‖ sem buscar 

compreender o papel que a alma nele assume. No corpus platônico, como bem expresso no 

―Teeteto‖, a alma participa ativamente do processo dialético. Para entender esta afirmação 

utilizaremos novamente o passo 147 a-b em que Sócrates faz referência à lama.  

 

- Se alguém nos interrogasse (ἔποιηο) sobre coisas simples que estão à mão, tal 

como é a lama, e lhe respondêssemos (ἀποκπιναίμεθα) – a lama dos oleiros, a lama 

dos ceramistas e lama dos fabricantes de tijolos, - não estaríamos a ser ridículos?  

- Posto que, suponho, em primeiro lugar, se pensa que quem pergunta ( ἐπωηῶνηα)  

percebe a nossa resposta, quando falamos de lama, quer acrescentemos a lama dos 

ceramistas ou de qualquer outro artesão. Ou pensa que alguém compreende 

(ζςνίηζίν) o nome de uma coisa que não sabe o que é (μὴ οἶδενηί ἐζηιν)? 

 

Ao interrogar Teeteto a respeito do que seria a lama, Sócrates pergunta sobre sua  

definição, mas a quantidade de respostas fornecidas não satisfaz a intenção da questão 

proposta. Ao perguntar pelo ―o que é‖, Sócrates deseja saber a definição de algo, sua unidade. 

O interrogar e responder, nesse trecho, em busca de respostas para a pergunta ―o que é‖, é 

fundamental, pois nos permite entender o pensamento quando este formula opiniões advindas 

da relação entre a alma e as percepções sensíveis. É através do raciocínio que a alma 

questiona a multiplicidade dos sensíveis, colocados enquanto resposta à definição. 

 O método dialético busca uma definição a partir do estabelecimento de uma pergunta, 

assim como se observa na citação acima. Quando Sócrates define a lama como ―terra mais 

água‖, uma definição múltipla, ele interroga a respeito da unidade e responde com uma 

multiplicidade, e estabelece uma relação para se pensar como a unidade está entrelaçada à 

multiplicidade.  
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Na tentativa de compreender a questão, Teeteto faz referência ao estudo das potências, 

propondo uma unificação da noção de potência (147e), visto que elas são em quantidade 

infinita, a unidade poderia ser encontrada no nome. Essa proporção se apresenta da seguinte 

maneira: o nome da potência está para a unidade, assim como a multiplicidade está para a 

diversidade das potências matemáticas. O que podemos notar é que Platão estabelece duas 

analogias para pensar a mesma questão da unidade e da multiplicidade. Na primeira: ―poderia 

ter respondido de maneira trivial e simples que a lama nada mais é do que terra molhada‖,
12

 

ele ressalta a questão da unidade que ao mesmo tempo é múltipla, A segunda: ― já que é 

infinito o número dessas potências, tentar então reuni-las numa única, que serve para designar 

todas‖
13

 explica como a unidade se apresenta na multiplicidade, reduzindo a multiplicidade a 

uma única forma designa a partir de um só termo todos os conhecimentos. 

Ao utilizar a lama e as potências da matemática, Platão se serve de duas imagens: uma 

imagem sensível, a lama e a outra imagem inteligível, as potências do campo matemático. A 

alma, a partir do racionar consigo mesma, vai distinguir nestas duas dimensões – visível e 

inteligível – o que é para ela a unidade e a multiplicidade, presentes na lama e nas potências 

da matemática, distinguindo o sensível do inteligível em sua relação com a unidade e a 

multiplicidade.  

Nesse sentido, a atividade pensante tem fundamental importância ao projeto dialético 

delineado no ―Teeteto‖. A dianoia reflete sobre a especificidade que permite a alma, mediante 

a si mesma, discernir o comum a todas as coisas. E este atuar da alma ―por si mesma‖ consiste 

no raciocinar sobre as afecções (186 d). Assim, é possível sustentar que Platão descreve duas 

atividades da alma ao pensar o método dialético no Teeteto; a primeira é aquela na qual a 

alma atua com os órgãos dos sentidos e a segunda é a que ela atua por si mesma, apenas no 

exercício da razão. Para Giovanni Casertano
14

, esse raciocinar da alma não deve ser 

interpretado como um ―silogizar‖ aristotélico, mas com um ―estabelecer de analogias‖ entre 

experiências, ―um trabalho de reflexão e de identificação dos comuns
15

 às experiências 

sensíveis que são resultados de uma atividade pensante: um analogizar ‖. Por isso precisamos 

entender qual o papel exercido pelas analogias, desenvolvidas por Platão, refletindo como a 

dimensão sensível participa da dinâmica do método dialético. 

                                                           
 
13

 147e 1-2 
14

 pág.165,  2007  
15

ἔπειηά γέ πος ἐξὸν θαύλωρ καὶ βπασέωρ ἀποκπίναζθαιπεπιέπσεηαι ἀπέπανηον ὁδόν. οἷον καὶ ἐν ηῇ ηοῦ πηλοῦἐπ

ωηήζει θαῦλόν πος καὶ ἁπλοῦν εἰπεῖν ὅηι γῆ ὑγπῷθςπαθεῖζα πηλὸρ ἂν εἴη, ηὸ δ᾽ ὅηος ἐᾶν σαίπειν. 

―Assim, quando perguntado a respeito de lama, poderia ter respondido, por maneira trivial e simples, que lama é 

terra molhada, sem dar-se ao trabalho de dizer quem a emprega.‖ ( 147 8-10) 
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1.2.  Simón Rodríguez: Linguagem, Educação Popular e Libertação Latino-Americana 
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Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

 

INTRODUÇÃO 

 

O filósofo venezuelano Simón Rodríguez viveu entre os séculos XVIII e XIX e ficou 

largamente conhecido pela alcunha de ‗mestre do libertador‘, dada sua relação com Simón 

Bolívar, que foi marcada por alguns encontros ao longo de suas vidas. Na infância do 

Libertador, Rodríguez foi seu tutor, na sua juventude, foi companheiro de viagem no velho 

continente e, por fim, partidários, guardadas as devidas proporções, de um mesmo ideal de 

libertação para a América Latina. 

Dado o período histórico em que insere-se, não poderia ser diferente: as luzes da razão 

pairam sobre nosso autor e atravessam de maneira ostensiva sua formação e, 

consequentemente, seu pensamento. Não entraremos, no entanto, em minúcias sobre os 

aspectos e influências principais para o construto de seu pensamento ou seus entrelaces com 

outras facetas de sua vida, como já o fizemos em outro momento (Modesto, 2020), senão na 

obra de Rodríguez em si mesma.  

Cientes da figura sobre a qual trataremos, é mister delimitar escopo e objetivo que 

intencionamos cumprir com o presente manuscrito, bem como o percurso metodológico 

utilizado no empreendimento. Cremos que compreender o pensamento Rodriguiano é, de 

certa maneira, analisar seus atravessamentos com sua prática pedagógica e, porque não dizer 

política?  

É bem verdade que a questão central para interpretá-lo é compreender o que seria sua 

noção de Educação Popular, um conceito-chave, centrado na característica de possibilitar 

acesso e permanência na Escola a todas as pessoas, sem exceção, não distinguindo-as por 

categorias de gênero, classe ou raça, concepções que, via de regra, se fazem presentes nas 

leituras modernas e contemporâneas do mundo. 

A construção conceitual que o levou à Escola Popular é, sem dúvidas, perpassada por 

uma análise da linguagem. Mas de que maneira? Rodríguez não investiga a linguagem como 

nossos bem-conhecidos filósofos analíticos, quiçá como os que se denominam herdeiros da 

tradição continental; mas sua aproximação da linguagem vai de encontro ao seu interesse 

mailto:brennancmm@gmail.com
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inicial: fundar uma Escola Popular. De maneira tal que a linguagem embora se torne um 

interessante objeto de análise, não é o objetivo último de sua obra.  

Outro elemento central para a compreensão das investigações de Rodríguez é seu 

horizonte. Isto é, vislumbrar os objetivos do autor ao escrever ou, ainda, ‗olhar para onde o 

autor olhava‘. Nosso autor objetivava, antes de qualquer outra coisa, a libertação da América 

Latina (em sua terminologia, apenas ―América‖, assim como adotaremos o uso a partir deste 

ponto).  

 

METODOLOGIA 

Para compreender os pontos supracitados, utilizaremos uma metodologia já bastante 

tradicional no modo ocidental de fazer filosofia, a revisão bibliográfica; partiremos de 2 

referenciais principais: os manuscritos do próprio Simón Rodríguez e as interpretações feitas 

pelo filósofo argentino Maximiliano Durán. No decurso do processo, utilizaremos artifícios 

como a análise lógico-gramatical dos argumentos apresentados.  

 

A EDUCAÇÃO POPULAR 

Libertar. Mas de que ou de quem? Conforme supracitado, a relação entre os dois 

‗Simóns’, o Rodríguez e o Bolívar, foi marcada por encontros e desencontros (Durán, 2016). 

Nos dois últimos dos seus contatos a ideia de ver a América livre do caráter colonial é 

patente. Em Roma Bolívar jura ao seu mestre que faria de tudo para conseguir tornar seu povo 

livre e futuramente lideraria uma série de revoluções no novo mundo, as mesmas que lhe 

legariam a alcunha de ―o Libertador‖.   

O último de seus encontros já foi na América que conhecemos, liberta há pouco e, 

consequentemente, ainda não capaz de ‗autonomia‘. Rodríguez foi convidado por Bolívar 

para assumir na Pátria Grande uma posição análoga ao nosso Ministério da Educação. Nessa 

situação é onde floresce, de fato, a ideia de Educação Popular. Enquanto forma de estabelecer 

uma noção de igualdade axiomática entre cada sujeito que habite a América.  

Em termos práticos, a ideia de Rodríguez não parece ter sido de muito sucesso. Por um 

lado, era mais custoso aos cofres públicos capacitar professores, isso implica ainda num 

processo formativo continuado e cujos resultados seriam colhidos apenas em um prazo médio 

ou longo, por outro, passava a ser oneroso quanto ao trato com as elites criollas que agora 

assumiam o poder, substituindo os Colonos espanhóis. Se quem paga a banda escolhe a 

música, nada seria mais natural, os grupos abastados que financiaram boa parte das 
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campanhas bolivarianas queriam agora sua fatia do bolo e não se mostravam disponíveis para 

quaisquer tipos de negociações.  

No entanto, assim como não descartamos as reflexões do filósofo da Academia em sua 

República, não seria de bom tom jogar para escanteio as investigações e proposições 

apresentadas por Rodríguez. Se não foi bem recebida pelas elites é por uma razão muito 

específica. Assim como a cidade ideal para Platão se distanciava da Atenas democrática, 

apontando seus defeitos e incongruências e por essa razão não obteve sucesso e/ou foi posta 

em prática naquela localidade; tal qual Freire foi rechaçado e posto ao exílio por ameaçar a 

ordem social no período da ditadura civil-empresarial-militar ocorrida entre 1964 e 1985 no 

Brasil.  

Nosso autor, ainda na juventude, denunciava os defeitos que corrompiam as escolas 

primárias e apontava uma série de modificações necessárias para o desenvolvimento de 

escolas que cumprissem seu papel: educar. Sua perspectiva só se radicaliza com o passar dos 

anos, passa de um sujeito que busca reformar o sistema de ensino à alguém que propõe algo 

até então sem precedentes e se interessa em trazer sua revolução do papel ao mundo, de uma 

vez por todas.  

A escola rodriguiana, de certa maneira, remonta à noção clássica grega de scholé, 

espaço de formação humana e de efetivação da organização da educação em moldes mais 

sólidos no mundo ocidental. Em certa medida, o processo empreendido pelo autor nega um 

dos princípios fundamentais da noção tradicional: o critério financeiro como condição de 

ingresso.  

A escola de Simón Rodríguez, como citamos anteriormente, ao contrário do ideal 

grego, parte da igualdade enquanto um axioma – já não é mais pensável o estabelecimento de 

critérios que impossibilitassem o acesso de quaisquer cidadãos ou cidadãs à mesma educação 

– abdicando de toda e qualquer sorte de metanarrativa utilizada para justificar a superioridade 

nata de um grupo sobre outro.  

Ora, se não existem distinções essenciais entre os diversos grupos que compõem a 

sociedade, por qual razão manteríamos a separação vigente até os dias anteriores, onde 

éramos colônia? Se buscamos nos afirmar no nosso novo estatuto, nada mais natural de que 

deixar para trás as antigas práticas. Talvez o mais chulo dos exemplos, mas no imaginário 

popular, quando alguém converte-se ao evangelismo e ‗vira santo‖, esse indivíduo está 

fazendo nada mais, nada menos que deixar pra trás aquilo que considera já não lhe pertencer. 

Se passa a acreditar que determinadas práticas, hábitos ou vestimentas não são corretas, é 

natural que se distancie delas. Salientamos que isso não significa que façamos uma apologia 
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ao evangelismo enquanto opção de vida mais ou menos válida que quaisquer perspectivas 

religiosas ou não, atuando apenas em caráter ilustrativo.  

 

 

LINGUAGEM 

Sua noção de igualdade axiomática é expressa de maneira muito peculiar no que tange 

o campo da linguagem. Ao observar que existe uma especial inter-relação entre a língua, seja 

em sua modalidade falada ou sinalizada, o modo de ser no mundo de um sujeito e seu 

reconhecimento.  Mais ainda, assim como destaca-se mais contemporaneamente, a ênfase 

atribuída à língua indígena quíchua (ou quéchua) enquanto elemento central em sua Escola de 

Órfãos e Garotos de Carpintaria é uma maneira de evidenciar a patente necessidade de atribuir 

o devido reconhecimento ao passado e à história dos povos nativos como condições 

necessárias para o surgimento de um ideário latino-americano; não mais ―a imagem e 

semelhança‖ do colonizador.  

Se, pois, mudar de língua é mudar de chave de interpretação do mundo, a inclusão da 

língua nativa na Escola Popular possibilita o advento de uma nova forma de compreender a 

realidade. Para além do paradigma estabelecido pelo necessidade de subserviência tão 

característica do período e do estabelecimento do que chamamos ‗pacto colonial‘, Rodríguez 

aponta veementemente a necessidade de autoafirmação da América Latina enquanto uma 

produtora de conhecimentos tão válidos quanto os de quaisquer outras matrizes.  

Embora seja o mais expressivo, o fato de fazer com que indígenas frequentem a 

mesma Escola que as elites brancas não é o único avanço de Rodríguez. Esse processo de 

paulatina inclusão se dá com todos os representantes de todos os grupos sociais. Crianças 

negras, indígenas e brancas; abastadas ou não; sem olhar para o gênero, todas elas foram 

expostas e se viram na necessidade de aprender ao menos princípios básicos da língua 

quíchua. Pois o desenvolvimento bilinguismo era um dos pontos essenciais para a efetivação 

da Inclusão dentro da instituição e, de certa maneira condição de possibilidade para a 

ampliação dos universos do corpo discente.  

Explico: há conceitos, palavras, sentimentos, ideias e até mesmo cores que só podem 

ser traduzidas, vistas, expressas em determinada língua ou, melhor dizendo, em determinada 

cosmovisão. Dessa maneira, possibilitar certo grau de bilinguismo é fundamental à 

compreensão de certos conceitos ou categorias do pensamento de, pelo menos uma, das 

matrizes culturais e étnicas que possibilizaram o advento desta América que hoje 

conhecemos. 
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LIBERTAÇÃO 

A premissa básica de sua perspectiva decolonial seria a assertiva ―inventamos ou 

erramos‖, onde evidencia a necessidade de não mais reproduzir lógicas que, em sua raiz, já 

são dominatórias; mas de substituí-las gradativamente por novas epistemologias, oriundas das 

reflexões e vivências de grupos outrora oprimidos e excluídos da vida pública, embora sejam 

essenciais para a construção do mundo que hoje conhecemos.  

Para Rodríguez, busca-se o ―novo‖, ou incorre-se no erro. Podemos compreender esse 

categórico posicionamento enquanto maneira de delinear sua perspectiva metacrítica de fazer 

filosofia, mas o que exatamente seria isso? É lugar comum a apresentação da filosofia 

moderna enquanto uma perspectiva ―crítica‖ sobre o mundo; as luzes da razão estariam aptas 

à guiar cada sujeito em busca da verdade, da verdade e da justiça; no entanto, parece 

esquecer-se de que cada um desses objetivos é atravessado por diversas questões e, sobretudo, 

por uma perspectiva inerentemente etnocêntrica (Rorty, 2002).  

O uso do termo ―libertação‖ em vez de ―liberdade‖ ou algum equivalente quando 

falamos de Rodríguez não é por acaso. Nosso autor tinha consciência do etnocentrismo 

inerente à toda e qualquer ação humana; isso fica evidente no trato dado pelos europeus aos 

outros povos com os quais tiveram contato. Hoje temos a oportunidade de conhecer bem os 

diversos discursos utilizados para justificar toda sorte de práticas coloniais, eugenistas e 

imperialistas.  

Mas o Sócrates de Caracas, em seu fazer filosófico parece diagnosticar que a 

reprodução irrestrita e irrefletida dos estandartes da filosofia europeia seria, antes de qualquer 

outra coisa, uma forma de perpetuar a dominação intelectual à qual fomos expostos por 

séculos. Sendo assim, é essencial que ao ‗passar o pente fino‘, consigamos estabelecer o que e 

em que contexto pode ser aplicado na nossa realidade (Latino) Americana para que não 

incorramos no tão comum erro de repetir sem questionar.  

 

CONCLUSÃO 

Instruir não é Educar, nem a Instrução pode ser equivalente à educação, ainda que 

instruindo se Eduque‖ (Rodríguez, 1999, p. 41, tradução nossa). A citação de Rodríguez faz 

direta referência â necessidade de que o processo educativo seja poiético; instruir, na sua 

concepção seria uma forma de eternizar a repetição, causando um círculo vicioso de 

dominação. Para nosso autor apenas uma construção autônoma e dos conhecimentos 

(inclusive filosóficos, enquanto análise crítica da tradição) possibilita que saiamos do 
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contexto de repetição, que nos leva a viver segundo moldes que não nos cabem e, por conta 

disso, acabam causando a exclusão e (até mesmo o genocídio) de alguns grupos.  

A análise de Rodríguez sobre o conhecimento, a verdade e o etnocentrismo presente 

em sua constituição o levou a transmutar o tradicional ideal de ―liberdade‖ em ―libertação‖ e, 

cremos, que tenha uma relação intrínseca com a questão da linguagem, sobretudo no que 

tange a importância atribuída ao caráter Público e Popular (acessível e toda e qualquer pessoa, 

afinal, a cidadania é, por axioma, igualitária) de sua peculiar perspectiva sobre e para a 

Escola.  

 

Palavras-chave: Decolonialidade, Educação Popular, Filosofia da Educação, Libertação, 

Linguagem. 
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O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado em educação que teve como 

objetivo verificar a presença da temática de Educação Especial no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) de Licenciatura de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

Neste sentido, este trabalho teve como abordagem a pesquisa qualitativa, que nos permitiu 

aprofundarmos e compreendermos os significados e as ações da questão da Educação 

Especial na Formação de Professores/as, sobretudo, na Formação Inicial de Filosofia.  

A discussão sobre Educação Especial na perspectiva da Inclusão escolar na 

contemporaneidade tem sido um assunto bastante recorrente no campo da Formação de 

Professores da Educação Básica. Isso se deu por conta não só das legislações que preconizam 

o direito à educação das pessoas com deficiência. Outro ponto a ser destacado, diz respeito, as 

Conferências Internacionais de Educação que ocorreram respectivamente nos anos 1990 e 

1994, com a Conferência Mundial sobre Educação para Todos e a Conferência Mundial de 

Educação Especial. Ou seja, estes eventos internacionais provocaram uma onda de 

[re]estruturação no âmbito escolar para o recebimento das pessoas com deficiência nas classes 

regulares da Educação Básica (MENEZES, 2020). 

Essas [re]estruturações no âmbito escolar e no modo de pensar a educação na 

perspectiva da inclusão, implicou diretamente no processo de Formação de Professores/as no 

Brasil. Uma vez que o/a professor/a da rede de Educação Básica assume o papel importante 

para o processo de efetivação de inclusão dos educandos com deficiência na escola, é claro 

que não é de sua total responsabilidade do sucesso de implementação da política de Educação 

Especial, sendo um dos elementos importantes nesse processo de inclusão. Discutir a política 

de educação especial na Formação de Professores/as é ―promover a universalização do acesso 
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das pessoas com deficiência no sistema de ensino regular e a oferta de um atendimento 

capacitado e/ou especializado por meio dos professores do sistema de Educação Básica‖ 

(MENEZES, 2020, p. 53). 

É neste prisma, que buscamos compreender e de aprofundarmos a discussão da 

Educação Especial na Formação de Professores/as, sobretudo, na Formação de Professores/as 

de Filosofia nesses 60 anos do curso de Filosofia da UFAM.  

Salientamos que, o Curso de Filosofia da Universidade Federal do Amazonas – 

UFAM, é um dos cursos mais antigos da UFAM. O início de sua criação data de 1961, por 

meio do Decreto Federal nº 50.046, de 24 de janeiro de 1961. Este Decreto autorizou não só o 

curso de Filosofia no Estado do Amazonas, como também o funcionamento dos cursos de 

Matemática e Pedagogia da antiga Faculdade de Filosofia do Amazonas. Anos mais tarde, 

precisamente em 1976, o curso de Filosofia passou a integrar o antigo Instituto de Ciências 

Humanas e Letras – ICHL (atualmente Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – 

IFCHS), por meio do Decreto nº 78.262, de 17 de agosto de 1976 (BRITO, 2011, MENEZES, 

2020).  

A mudança da condição de Faculdade para Instituto está relacionada com o período 

sócio-histórico do país, que estava sob o regime militar em que a Filosofia vivenciou 

momentos de tensão e perseguição em virtude de sua concepção crítica acerca daquele regime 

(LIMA, 2005).   

Dentre as transformações nos espaços escolares, nos deparamos com a chamada 

inclusão escolar, tanto de pessoas com deficiências, quanto indígenas, quilombolas, negros, 

etc., questões que impõe os desafios à Formação de Professores/as para atuar e atender a estas 

demandas, justas e cidadãs. As pessoas com deficiências adquiriram o direito do acesso e da 

permanência nos estabelecimentos de ensino regular, juntamente com os demais educandos 

sem deficiências (MENEZES e SIMAS, 2020; MENEZES, 2020).  

Na contemporaneidade o/a professor/a de Filosofia deve estar atualizado sobre essas 

questões presentes no seio escolar, sobretudo do público-alvo da Política de Educação 

Especial. Nesse aspecto, as práticas docentes devem considerar algumas questões, tais como: 

saber quem são o público-alvo da política de educação especial? quais são suas limitações e 

suas potencialidades? e quais são suas especificidades? São questões importantes a serem 

refletidas nos cursos de Formação de Professores/as de Filosofia. Para que o professor/a de 

Filosofia possa criar alternativas para incluir o educando com deficiência no processo de 

ensino-aprendizagem. Menezes (2020, p. 92) afirma que ―A inclusão da discussão do público-
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alvo da Educação Especial nos currículos de formação de professores é reforçar a política de 

igualdade e de qualidade na Educação‖. 

E um elemento importante para se pensar a Formação de Professores/as de Filosofia é 

currículo de formação por meio do Projeto Pedagógico de Curso (PPC). O PPC segundo 

Libâneo (2012) é um documento essencial para o processo de Formação de Professores/as, 

pois traz em si as metas e os objetivos a serem alcançados. Isto é, ―consiste em ações e 

procedimento para tomada de decisões a respeito de objetivos e atividades a ser realizadas em 

razão desses objetivos. É um processo de conhecimento e de análise da realidade [...]‖ 

(LIBÂNEO, 2012. p. 470). 

Desse modo, nos 60 anos do curso de Filosofia da UFAM os desafios têm sido para se 

manter funcionando e ao mesmo tempo dar um retorno para a sociedade, consequentemente 

devolvendo profissionais habilitados e competentes para atuar no processo de inclusão escolar 

na Educação Básica, sobretudo, nos três anos do ensino médio. Nesta forma, refletir sobre a 

prática profissional do/a Professor/a de Filosofia é uma questão igualmente Filosófica e 

Pedagógica, devendo ser uma constante tanto para quem atua no chão da escola quanto para 

quem trabalha na formação no âmbito do ensino superior. 

E para pensarmos na devolutiva de profissionais da educação, especificamente, 

professores/as de Filosofia habilitados e capacitados para o processo de inclusão, devemos 

considerar as exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs que tratam sobre a 

formação de Professores/as (Resolução CNE/CP nº 2/2019) que está em consonância com a 

LDBEN – Lei nº 9.394/1996, que orientam que o processo de formação docente deve levar 

em consideração o contexto da Educação Básica e suas modalidades (BRASIL, 2019, 1996). 

Ou seja, não se trata aqui formar o/a professor/a especialista para a Educação Especial, mas de 

capacitar estes para o processo de inclusão escolar, considerando ―realidade de marcas 

políticas e sociais, a Educação Inclusiva e a formação de professores deverão estar 

fundamentadas em discursos voltados à realidade concreta brasileira‖ (ANSELMO, 2016, p. 

93). 

Silva e Vitória (2015, p. 53), afirmam que a intensificação da educação inclusiva na 

formação inicial é promover habilidades que os professores/as ―sejam capazes de exercer 

influência [positiva e inclusiva] perante a diversidade na qual seus alunos se apresentam e 

estão inseridos‖. É nesta perspectiva que há uma necessidade de fomentar a discussão e a 

ampliação da educação inclusiva no processo de Formação de Professores/as, para que estes 

tenham a compreensão não só do espaço escolar, mas que conheça o perfil de cada um 

educando inserido em sala de aula, viabilizando de forma inclusiva a participação do 
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educando com deficiência nas atividades pedagógicas (FRANCO, RIBEIRO e DE 

ALMEIDA, 2019). As autoras Silva e Vitória (2015, p. 53) salientam que ―a formação é 

sempre contínua, processual e relativa ao itinerário formativo desenvolvido e às relações 

estabelecidas na escola, na sala de aula e na vida‖. 

Não obstante, preparar o professor para a atuação para uma escola na perspectiva da 

inclusão é fazer com que este professor tenha a capacidade de trabalhar com as mais diversas 

questões presentes no ambiente escolar, considerando as particularidades e especificidades de 

cada educando. De tal forma, possibilitando a construção de um plano de aula reflexivo que 

venha atender e incluir a todos na participação das aulas. 

Portanto, verificou-se que o curso de Filosofia da UFAM, houve várias modificações 

no currículo de formação, e que no atual currículo foi inserido somente a temática de 

LIBRAS, atendendo somente um público-alvo da política de educação especial na perspectiva 

da inclusão. Destacamos que, a inclusão de LIBRAS como disciplina obrigatória nos cursos 

de Formação de Professores/as se deu por meio do Decreto nº 5.626/05 (BRASIL, 2005). 

Enfim, no que tange aos demais públicos-alvo da política de Educação Especial não 

foram contemplados no processo de formação de professor de Filosofia, demostrando assim, 

uma necessidade de pensarmos a inclusão escolar na formação de professores de Filosofia, 

para o processo de efetivação da política de educação especial e da garantia do direito do 

acesso e permanência das pessoas com deficiências nas classes regulares da Educação Básica. 

E sobretudo, o ―PPC de formação inicial de professores deve acompanhar as transformações 

que ocorrem no âmbito escolar, considerando a realidade escolar e suas demandas‖ 

(MENEZES, 2020, p. 92). 

 

Palavras-chave: Formação Inicial, Inclusão Escolar, Educação Especial, Filosofia. 
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Este trabalho tem como foco o estudo investigativo filosófico a partir do pensamento 

da Filosofia da Linguagem, direcionando para o ensino de filosofia, bem como apresentar 

uma proposta didático pedagógica, no sentido de contribuir com a construção de uma 

aprendizagem que tenha significado para os(as) estudantes. O tema em questão é de interesse 

científico no sentido da importância da linguagem na construção do pensar filosófico durante 

o ensino de Filosofia, numa tentativa de debater pretextos e implicações nesta direção. 

O problema de pesquisa e as questões que nortearam o estudo se referem à 

necessidade de buscar uma forma eficiente para demonstrar os conceitos filosóficos e estudá-

los, de maneira que possamos construir pensamentos sobre os temas filosóficos conforme o 

currículo definido. Propusemos a seguinte questão: como ensinar filosofia levando em conta 

os recursos linguísticos a partir do pensamento da Filosofia da Linguagem, bem como propor 

práticas pedagógicas que estimulem o pensar?  

Tomamos como caminho a pesquisa bibliográfica, na tentativa de responder à questão, 

realizando revisão literária nas obras de Ludwig Wittgenstein, como autor base e outros 

complementares que descrevemos nas referências, acrescentado, ainda, nossos pensamentos e 

ideias para uma compreensão ampliada sobre possibilidades didático-pedagógicas, uma vez 

que o tema traz discussões que adentram pelo universo da compreensão da Filosofia como 

resultado das articulações linguísticas de diversos pensadores, filósofos, investigadores do 

processo de construção do pensamento humano.  

Considerando que a linguagem é o instrumento capaz de traduzir verbalmente as 

ideias, os pensamentos, a compreensão filosófica da realidade sensível tem sentido e 

significado por meio dos signos que carregam em si o significante. Em outras palavras, 

achamos imperioso recorrer aos fundamentos teórico-reflexivos dos pensadores referenciados, 

onde encontramos comentários pertinentes no que se refere ao aspecto do questionamento a 

que propusemos responder. Pontuamos que a questão problematizadora nos remete a outras 

reflexões necessárias, tais como se as convenções estabelecidas nos sistemas linguísticos, 

sendo produtos do conhecimento e do senso de verdade, seriam, por assim dizer, denotações 
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que estariam de acordo com as coisas? Isso subentende uma reflexão sobre ―é a linguagem a 

expressão adequada das realidades‖?  

A partir desses aspectos, discorreremos, em outra vertente, a importância do pensar 

filosófico que se deve ser cuidadoso ao dizer que ―a atividade filosófica deve proceder através 

da análise da linguagem‖, uma vez que a própria linguagem também é fruto da necessidade de 

demonstrar o pensamento em que se quer designar as coisas, ou quando queremos falar delas, 

mesmo porque isso é fruto da crença de que se sabe algo sobre o que se fala, sobre qualquer 

objetivo, cenário, em qualquer natureza. 

O trabalho foi composto por três capítulos:  

- no capítulo I - Contextualizando a Filosofia da Linguagem no ensino de filosofia 

no ensino médio, apresentamos o contexto em que se insere a Filosofia da 

Linguagem, bem como uma delimitação da sua essência, suas especificidades. 

Tratamos da Filosofia da Linguagem na sua dimensão investigativa no processo de 

construção do pensar filosófico a partir dos dois conceitos que compõem o seu nome: 

filosofia e sua essência e linguagem como elemento constituinte do pensar; 

- no capítulo II - Possibilidades de análise filosófica considerando a linguagem e a 

produção de conceitos, refletimos sobre a linguagem e sua função, estrutura e 

especificidade, incluindo discussão sobre a construção de conceitos no pensar 

filosófico. Apresentamos uma questão fundamental para a realização de uma análise 

filosófica no decorrer do ensino da Filosofia no Ensino Médio, ou seja, a ideia de que 

a linguagem utilizada é que dá sustentação à análise, por fornecer elementos 

linguísticos tanto para a nomeação como para a explanação dos conceitos filosóficos 

estudados no conteúdo curricular, durante as aulas. 

- no capítulo III - Uma proposta didático-pedagógica – oficina do pensar, 

investigamos as possibilidades de ensinar filosofia na perspectiva da oficina do 

pensar e na organização de ambiente e recursos para o ensino de Filosofia. Assim, 

ratificamos a ideia de que a aula de Filosofia deve se constituir em um espaço-tempo 

propício para a construção do pensar, ressaltando a importância da atitude docente, o 

seu lugar e a perspectiva pedagógica a ser adotada para a organização do ensino da 

Filosofia, conforme enuncia Oliveira (2019) sobre a denotação do papel dos sujeitos 

docente e discente. 

Finalmente, este trabalho teve como escopo a busca de meios para realizar um ensino 

profícuo de Filosofia, que possibilite o trabalho docente como um uma oficina do pensar, 

numa perspectiva dialógica e interativa. Neste sentido, objetivamos refletir sobre o tema 
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proposto, apresentar contribuição filosófica para resposta à problematização citada. A fim de 

alcançar o objetivo, definimos procedimentos metodológicos na busca de informações sobre 

registros existentes a respeito do tema; apresentar texto crítico-reflexivo a partir dos registros 

encontrados; culminando com a apresentação de quadro argumentativo e compreensivo. 

Nosso trabalho tem abordagem de análise crítico-reflexiva, numa pesquisa do tipo 

bibliográfica que se inicia com uma releitura do nosso material didático da disciplina de 

Filosofia de Linguagem, buscando fundamentação teórica, inicialmente nas referências 

indicadas nesse material. Tudo isso, dada a natureza do texto a ser apresentado, ou seja, um 

artigo. 

A problematização apresentada neste trabalho foi discutida, de forma que pudemos 

denotar a intencionalidade de apresentar um quadro que demonstre o tema em questão a fim 

de clarificar nossa compreensão sobre as dúvidas apresentadas. A partir de leituras de outros 

materiais bibliográficos, bem como de elaboração de quadro de referências e apresentação de 

anexos que mostrem a coerência e a coesão dos argumentos apresentados no desenvolvimento 

do texto.  

No primeiro capítulo tomamos como fundamentação principal, a obra de Wittgenstein 

(1961), Tractatus Logico-Philosophicus. Nesta obra, o filósofo apresenta investigação sobre o 

entendimento dos fundamentos e da conceitualização de linguagem, tendo o propósito de 

descobrir e determinar os limites da ciência. O Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig 

Wittgenstein (1961) é tido como trabalho investigativo de suma importância no século XX. 

A Filosofia se insere no rol do conteúdo curricular escolar como disciplina obrigatória, 

a partir do primeiro ano do Ensino Médio. Conforme a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular (2011), define o seguinte contexto para a inclusão da Filosofia em que se visualiza 

uma formação, intencionalmente, voltada para a construção de consciência social e os 

princípios relativos a uma atuação ampla.    

Fundamentamos em Wittgenstein (1961), bem como em Barboza (2003), Douailler 

(2003), Gallo; Cornelli, entre outros, com contribuição teórica no sentido de demonstrar a 

importância do ensino de Filosofia no Ensino Médio e a necessidade de construir um 

ambiente educacional com práticas didático-pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento 

do pensar filosófico.  Assim, realizamos estudos sobre o texto de Langon (2006, n/p), em que 

nos permitiu apreender como ―surgiram elementos fundamentais no ensino da Filosofia, que 

realçam a sua inserção no processo histórico educacional desde sempre, através do pensar 

filosófico‖.  
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Destacamos um ponto importante e que merece um pensar filosófico ao 

desenvolvermos os temas e conceitos durante as aulas. De acordo com Langon (2006), a 

filosofia ―É atividade. Interrupção. Morte do professor. Educação e comércio”. Tal 

proposição nos faz refletir sobre as práticas prescritas pelas políticas educacionais que não 

permitem criar possibilidades de desenvolver competências para uma educação filosófica e, 

não simplesmente, desenvolver um trabalho docente como um discurso filosófico ou 

realizando o uso de citação direta de frases sem a devida discussão ao utilizar, principalmente, 

os clássicos filosóficos, como observamos nas escolas e já comentamos anteriormente sobre a 

falta de habilidades didáticas para o planejamento de práticas de ensino numa perspectiva 

dialógica. 

Posto isso, Carvalho et al (2013, págs. 93,94) citando intencionalidades a respeito do 

seu trabalho na formação docente em Filosofia confirma a ideia de que a docência, em tom do 

pensar filosoficamente, demanda a necessidade de trabalhar refletindo sobre a concepção dos 

problemas e que a formação para os docentes se realize discutindo a Filosofia, como 

exigência para a formação de uma consciência pedagógica numa perspectiva dialógica.   

Assim, concluímos que, na tentativa de ensinar, os(as) professores(as) podem incorrer 

em equívocos discursivos que não incluem o sujeito escolar estudante. Enquanto observamos, 

em nossas experiências pedagógicas, que estudantes demonstram a necessidade de expressar 

suas problemáticas, mormente nas aulas de Filosofia em que há abertura ao diálogo 

despretensioso e não intencional, com livre expressão da oralidade e da escrita, tais aspectos 

devem ser valorizados e colocados em prática. 

Na direção de pensarmos um lugar para a Filosofia e seu ensino no Ensino Médio, 

compreendemos que a Filosofia da Linguagem, na sua dimensão investigativa, no processo de 

construção do pensar filosófico, carece de ser contextualizada a partir de dois conceitos – 

―filosofia‖ e ―linguagem‖ - diferenciando-os como elementos constitutivos da condição do 

pensar. Em nosso pensamento, no ensino da Filosofia no Ensino Médio, há que se considerar 

que a continuidade do processo de ensino e a formação filosófica se dá numa pós 

descontinuidade física dos conteúdos da Filosofia clássica, assim como acontece no dia a dia 

do ato de ensinar, havendo que se recuperar ideias e pensamentos, diariamente, por meio da 

base socrática, ou seja, pelo questionamento, pelo diálogo na problematização das 

circunstâncias evidenciadas. 

Nesse sentido, corroboramos com DOUAILLER (2013) que se posiciona com uma 

ideia de coletividade em que o ensino da Filosofia estaria, de certa forma, num patamar 

distante da institucionalidade da escola, o que não a caracteriza como elemento acessível a 
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todos, mas a poucos. Destarte, nos dias de hoje, a Filosofia, na educação escolar, demonstra 

não ter um caráter de investigação filosófica e reflexiva e pode não trazer para o trabalho 

docente o desenvolvimento do pensar e da investigação filosófica. 

O que pensamos é que há uma necessidade de se discutir questões filosóficas para que 

se defina o contexto pedagógico em que se dará o ensino de Filosofia no Ensino Médio. Ao 

trazer, para a sala de aula, as problematizações dos sujeitos escolares, o ensino de Filosofia se 

torna contextualizado na forma do cotidiano vivenciado por eles. 

Compreendemos que uma questão fundamental, para o ensino de filosofia no ensino 

médio é a conceitualização das ideias desenvolvidas, teoricamente, no conteúdo da disciplina. 

Pensamos que o conteúdo de Filosofia deve ser contextualizado na conformidade das relações 

socioculturais dos sujeitos escolares, na medida em que surgem circunstâncias apropriadas 

para a inclusão de temas conceituais. A semântica, como elemento de formatação de 

pensamentos e conceitos, se constitui em recurso de linguagem, nesta direção. 

Filosofia da Linguagem é um dos ramos que trata da investigação filosófica sobre a 

questão dos diversos estudos sobre linguagem, sua estrutura, função, especificidades, 

componentes linguísticos (signos verbais e não verbais), bem como sua dimensão de 

composição de idiomas, como convenção social. Seus estudos envolvem a essência e o caráter 

dos fenômenos linguísticos, denotando que a linguagem é o elemento essencial que diferencia 

os humanos dos outros seres existentes, argumentando filosoficamente o significado do signo 

linguístico, do sentido e referência que se dá aos mesmos. 

Finalizamos o capítulo na certeza de que pudemos compreender um pouco sobre a 

essência da Filosofia da Linguagem que se configura como elemento complexo, conforme 

Wittgenstein (1968, p. 101) afirma ―Que o mundo é o meu mundo, isto se mostra porque os 

limites da linguagem (da linguagem que eu compreendo) denotam os limites de meu mundo‖.  

No segundo capítulo conseguimos demonstrar que as ideias do filósofo tomado como 

base, foram destacadas de forma que conseguimos apresentar a importância de organizar o 

ensino de Filosofia, no ensino Médio, na perspectiva da oficina do pensar, na construção de 

conceitos de forma autônoma.  

Partimos da premissa que o nome é um signo com significado e se refere a uma 

determinada realidade, por isso, há que se utilizar o recurso da metalinguagem para a 

conceitualização dos pensamentos desenvolvidos na análise filosófica. Wittgenstein (1968, p. 

64) nos traz a ideia de que um nome é um signo primitivo, por conseguinte consideramos que 

é a utilização da metalinguagem que nos permite compreender o significado de um nome 

primitivo para denotar a ideia da representação do sentido das ideias, no bojo da reflexão.  
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No pensar de Wittgenstein (1968), as proposições (signos verbais proposicionais) são 

entendidas a partir do conhecimento das denotações, o que nos faz compreender a necessidade 

de demonstrar a relação conceitual com o contexto do estado de coisas, conforme já 

expusemos. 

O elemento basilar da nossa investigação – a linguagem – se constitui no ponto 

fundamental para a elaboração de conteúdos filosóficos que conduzem a uma aprendizagem 

significativa.  Compreendemos que a linguagem é um constructo do ser humano para atender 

a sua necessidade de comunicação que é essencial para a formação dos grupos. Refletimos 

sobre a importância que a linguagem exerce em nossas vidas para que possamos ter contato 

com a realidade que nos cerca, compreendendo os fenômenos, buscando respostas às 

expectativas coletivas, o reconhecimento da realidade como ela é, ou seja, a linguagem nos 

faz criar as imagens e suas conceitualizações para tal compreensão. 

No terceiro capítulo Uma proposta didático-pedagógica – oficina do pensar, 

alcançamos o resultado da reflexão desenvolvida sobre a questão de ensinar filosofia na 

perspectiva da oficina do pensar, bem como par a organização do ambiente de aprendizagem e 

na busca de recursos apropriados para o ensino de Filosofia.  

Iniciamos o capítulo ratificando nossa ideia de que a aula de Filosofia deve se 

constituir em um espaço-tempo propício para a construção do pensar, ressaltando a 

importância da atitude docente, o seu lugar e a perspectiva pedagógica a ser adotada para a 

organização do ensino da Filosofia, conforme enuncia Oliveira (2019) sobre a denotação do 

papel dos sujeitos docente e discente. 

O ensino de Filosofia deve tratar-se do filosofar, de trazer o desempenho da filosofia a 

partir do pensar por si próprio, numa prática dialógica, pensando com o outro, considerando 

os pensamentos dos filósofos clássicos, as problematizações afiguradas nas circunstâncias do 

cotidiano e os conceitos filosóficos que nele são encontrados. A perspectiva que propomos é 

de que podemos organizar o ensino de filosofia como uma oficina de pensamento. O lugar da 

aula de Filosofia é aquele em que se pratica uma investigação filosófica de forma coletiva, no 

grupo que pensa seus problemas e seus conceitos. 

A partir dessas ideias, pensamos que o ensino de filosofia pode ser realizado em uma 

perspectiva ativa, que objetive a emancipação intelectual do(a) estudante, a construção de 

singularidades, ainda que isso seja, por vezes, difícil de controlar. Tentando colocar de outra 

maneira: é preciso que o professor assuma postura em que demonstre flexibilidade ao ensinar, 

ou seja, como aquele que está aberto para descobrir junto com o(a) estudante, possibilitando 

uma aprendizagem de forma lúdica, aproximando da linguagem dos(as) discentes, identificar-
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se com eles(as), sem se tornar igual, mas, sentindo-se e pensando com eles, para que o ato 

filosófico se dê. 

Para além dessas reflexões, apresentamos a proposta de ensinar Filosofia de forma 

oficinal com o objetivo de alcançar uma aprendizagem significativa para os(as) estudantes e 

que o(a) professor(a) também possa compreender e desenvolver o pensar de forma dialógica e 

interdisciplinar. O que propomos, talvez não seja conexo apenas à filosofia, mas também a 

outras disciplinas do currículo escolar. Por vezes, é igualmente importante, para ensinar e 

aprender qualquer conteúdo curricular, utilizar uma prática que possibilite a inclusão da 

dúvida, de questões problematizadoras, dos conceitos, das ideias, de projetos temáticos de 

filosofia e suas correlações, assim como considerar o uso dos recursos que citamos 

anteriormente, como elementos estimuladores do pensar filosófico.  

Todavia, a afinidade que se deve estabelecer entre as disciplinas, pode parecer não ser 

convergente ou próxima, uma vez que em filosofia há um ponto basilar: as questões 

problematizadoras é que geram as dúvidas, assim como perguntas podem se constituir em 

problemas, propriamente, insolúveis e, às vezes, sem possibilidade de respostas; considerando 

que os conceitos da filosofia são sempre singulares, perspectivos e inatuais como podem não 

ser em outras disciplinas curriculares. 

Na direção da questão da organização do ambiente de aprendizagem, na aula de 

Filosofia, a utilização de recursos didáticos e de material com conteúdo adequado deve se dar 

de forma não prescritiva pois, cada situação acontece de maneira específica, cabendo ao(à) 

professor(a) ter a habilidade para estar atento, aperfeiçoando sua competência leitora diante 

das circunstâncias diárias, no ambiente escolar, aproveitando as ocasiões oportunas para 

utilizar o recurso mais apropriado, sempre de acordo com sua proposta de trabalho filosófico. 

Em nossa experiência docente constatamos que as práticas pedagógicas resultam em 

melhor resultado quando organizamos o trabalho de forma integrativa, chamando os sujeitos 

discentes a atuar em conjunto. Para tanto, propomos uma ordem de ações para o início da 

organização do plano de ensino de filosofia: 

- investigar as características do grupo por meio de uma pesquisa com finalidade diagnóstica; 

- reconhecer aquilo que mais atrai o estudante: temas filosóficos a partir de centros de 

interesse; 

- criar uma atitude de proximidade, diversificando o espaço físico e o uso do tempo das aulas; 

- contextualizar os conteúdos das aulas, de forma apropriada, incluindo informações variadas; 

- estimular o debate com discussões coletivas, reunindo ideias explicitadas, inserindo-as no 

contexto dos temas; 
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- escolher o material textual a partir de textos dos clássicos filosóficos, promovendo análise 

conceitual; 

- organizar recursos interativos: vídeos, propor questões para estudo dos textos, dar feedback 

imediato, games com conteúdo temático; 

- incentivar os(as) estudantes a criar atividades utilizando as redes sociais; 

- elaborar instrumento de avaliação, definindo critérios e formas de autoavaliação com 

feedback e procedimentos de retomada de conteúdo. 

Nessa direção, propomos algumas atividades que conduzem a uma ação pedagógica na 

conformidade da perspectiva de um ensino problematizador. Vejamos algumas dessas 

práticas, levando em conta a participação coletiva, integrar os grupos, sempre que possível e 

não se esquecer de criar regras de netiqueta
16

 e comportamento ético e moral, principalmente 

ao utilizar ferramentas de mídia e áudio: 

- sensibilização para problemas filosóficos: utilizar filmes, documentários, músicas, poesias, 

obras de arte, estimular suas leituras, reescritas, destacando os conceitos denotados em cada 

instrumento; 

- promover mostras culturais: aproveitando o calendário anual de atividades do PP-Projeto 

Pedagógico da escola, propor aos(às) estudantes que organizem trabalhos em que demonstrem 

os temas filosóficos abordados, por meio de trabalhos artísticos, escritos, dramatizados, 

utilizar todos os espaços possíveis da escola; 

- uso do Instagram como recurso visual: organizar seminários por meio de imagens que 

demonstrem as ideias conceituais após o trabalho de discussão em sala de aula, por exemplo, 

propor que se faça uma fotografia que demonstre aspectos que os filósofos tinham como ideia 

fundamental. 

- uso do Facebook e Twiter como recurso de escrita: criar grupos em cada turma, com 

possibilidade de comunicação entre turmas, propondo discussões temáticas com tempos 

determinados, criar objetivos para os(as) estudantes, tais como – indicar materiais para estudo, 

elaborar atividades práticas para exercício do pensar, bem como conceitualizações 

comentadas entre demonstrar as contribuições que se destacaram, eles(as), tudo numa 

constante interação. Para o Twiter, as observações são as mesmas, mas, podemos acrescentar: 

criar uma conta para cada conteúdo filosófico, fazer resumo da aula em forma de hastag, 

construir textos com 140 caracteres (próprio do Twiter); 

                                                           
16

 Netiqueta se referem à prática de boas maneiras, bem como regras gerais de uso do bom senso na comunicação 

por meio da internet, com expressão amigável, eficiente e de forma agradável. Elas podem interferir nos 

resultados das relações entre os usuários das redes sociais.  
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- elaborar um jornal com a participação de todas as turmas: trabalho coletivo que resulta na 

demonstração das representações do pensamento filosófico, estimulando a contextualização 

das problemáticas que surgem durante os estudos; 

- criar um júri simulado entre as turmas, no tema da Ética e da Política; 

Finalizamos este capítulo na esperança de que pudemos contribuir, ainda que de forma 

simples e contida, para o trabalho docente que se pretende realizar na perspectiva de uma 

oficina do pensar, com aulas interativas, dialógicas, a fim de estimular a investigação 

filosófica, a construção do pensar por si e na construção compreensão dos conceitos que a 

filosofia apresenta. A oficina do pensar é uma atividade que implica o fazer pedagógico por 

meio de tomada de decisão de forma, constantemente, presente, no envolvimento dos sujeitos 

escolares, docentes e discentes, problematizando e conceitualizando, incluindo a subjetividade 

na relação ensino-aprendizagem.  Não é fácil, não é cômodo, não é favorecido nos modos de 

vida mais habituais praticados numa escola, pois não se trata apenas de lançar perguntas ao 

exterior, mas de colocar o próprio pensamento em questão a respeito das problemáticas 

elaboradas.  

Concluímos a pesquisa, compreendendo que o ensino da filosofia se apresenta como 

responsável por incitar a discussão de sentidos que dirigem a nossa existência. Nessa direção, 

a investigação filosófica, numa oficina do pensar, possibilita que busquemos os filósofos de 

forma a realizar um percurso formativo necessário. Isso propicia que formemos cidadãos 

conscientes e abertos ao debate a partir do ensino de filosofia.  

Diante disso, pensamos que, atualmente, a Filosofia como conteúdo institucionalizado 

no currículo escolar denota que não tem o caráter de busca da sapiência e do pensar, tão 

somente quando pensada a forma institucionalizada como acontece o ensino. Assim, sem 

trazer o trabalho docente para o desenvolvimento crítico-reflexivo e problematizador da 

prática pedagógica existe uma dissociação da reflexão filosófica com a prática docente. Nesse 

caminho, a propositura de uma prática pedagógica no ensino de filosofia numa perspectiva 

interdisciplinar, que inclui conteúdos e contextos da diversidade dos saberes científicos, é 

devida. Tal prática constitui o desenho curricular de uma formação emancipadora e ampla, 

aberta a significação e desenvolvimento do conhecimento em toda a sua extensão.  

A partir dessas concepções, sustentamos a ideia de que a Filosofia se encontra em um 

campo que não conflita com o campo do ensino pois, em outras palavras, fazer filosofia pode 

ser entendido tanto como uma atividade individual como seu ensino se ater a uma prática 

coletiva, num contexto de exposição pública. Assim, assumimos a posição de um viés de 

coletividade em que o ensino de Filosofia estaria situado. De certa forma, esse viés consistiria 
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em um patamar coerente com a condição institucional da escola, como recurso aberto a todos 

e a Filosofia acessível a todos.  

Nesta argumentação, entendemos que, o ensino de Filosofia deve ter um caráter de 

formador de consciência sociocultural, mesmo na condição institucional do ensino, sendo um 

meio de desenvolver, não só o pensar, mas também a investigação filosófica a partir dos 

clássicos, num estudo temático, de forma dialógica, contextualizando as circunstâncias que 

surgem nas relações que permeiam a vivência dos grupos dos sujeitos escolares. 

Finalmente, é possível adotar, por assim dizer, um método para o estudo ou para o 

pensar filosófico, entretanto o método também corre o risco de descaracterizar a forma 

genuína e criativa do pensar, do refletir, do problematizar quando não considerada uma 

maneira sistemática e propositiva de implementação pedagógicas. Assim, a proposta de criar 

um ambiente de aprendizagem no viés de uma oficina do pensar nos parece ser a forma 

pedagógica que deve ser planejada, porém, com a participação ativa de todos os sujeitos 

escolares envolvidos no ensino de Filosofia.  

 

Palavras-chave: Filosofia da linguagem; Análise filosófica; Significado e significante na 

Filosofia. 
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INTRODUÇÃO  

Realista e abstrato. Matemático e criativo. Lógico e impulsivo. Tais caracterizações 

dicotômicas dos hemisférios cerebrais são popularmente conhecidas e comercializadas – 

desde a venda de cursos voltados à expansão criativa à revistas de exercícios recreativos –, 

auxiliando na perpetuação da noção simplificada de que o lado esquerdo do cérebro é 

analítico em oposição ao direito intuitivo. Não obstante, somos levados a imaginar uma eterna 

batalha entre duas entidades ou, ainda, entre personalidades distintas que habitam o interior de 

cada um. 

Essa ideia é fecunda dentro do contexto da síndrome do cérebro bipartido, uma 

condição na qual há o corte de comunicação entre os hemisférios. A partir disso, especula-se 

extensivamente acerca dos impactos dessa desconexão inter-hemisférica em duas frentes, a 

saber, em uma descrita como empírica e a outra como filosófica. Na primeira, dada sua 

potencialidade em lançar reflexões acerca da própria constituição anatômica dos hemisférios, 

sua funcionalidade e sua organização, questiona-se a respeito de se as diferenças anatômicas 

refletem diferenças funcionais, das vantagens do processamento assimétrico e daquilo que a 

lateralização informa sobre a própria organização cerebral. Na segunda, promove-se uma 

avaliação de como tais informações podem ser usadas como centelha para repensar problemas 

fundamentais da filosofia da mente, principalmente os ligados à consciência.  
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Apesar do debate contínuo, ainda não há um consenso sobre a melhor maneira de 

caracterizar o impacto da cirurgia na estrutura consciente (SCHECHTER & BAYNE, 2021). 

Ora, foca-se no aspecto filosófico da questão e fixa-se como objetivo desta apresentação a 

análise da literatura clássica e desenvolvimentos recentes no que concerne à consciência em 

cérebros bipartidos, almejando à compreensão e ao enriquecimento do fenômeno. Dessarte, 

elencam-se as indagações basilares que atuam como guia para o desenvolvimento da 

investigação, a saber, se a comissurotomia provoca alterações estruturais na consciência, as 

razões para sustentar a existência de uma ou duas mentes conscientes em um indivíduo, em 

conjunto com a exposição dos motivos relevantes para a adoção de um ou outro 

posicionamento, além das consequências para a discussão. Para tanto, pormenoriza-se 

concepções filosóficas que emergem a partir da bissecção, natural ou cirúrgica, do cérebro tais 

como a co-consciência, a dualidade da mente, a unidade da consciência no hemisfério vocal e 

a consciência subcortical.  

 

UMA ABORDAGEM PANORÂMICA DA DESCONEXÃO CEREBRAL   

As primeiras investigações experimentais acerca do papel das comissuras cerebrais se 

deu na década de 40 e os resultados inaugurais não apontavam, após meticulosos testes 

psicológicos e neuropsicológicos, para sintomas comportamentais consistentes ou distintos 

entre os pacientes que indicassem efeitos colaterais. Embasando as inferências funcionais na 

possibilidade de presenciar a atuação hemisférica isoladamente, a cirurgia conhecida como 

calosotomia foi realizada pela primeira vez em 1940. Apesar de nova e, consideravelmente, 

radical, o cirurgião Van Wagenen buscava utilizá-la como tratamento para a epilepsia. De 

modo geral, o intuito era o de que o corte de comunicação entre os hemisférios impedisse que 

as descargas elétricas provenientes da condição se generalizassem para todo o corpo. Porém, 

quais seriam os efeitos colaterais? Contrariando as expectativas, Akelaitis (1941) relatou que 

seus pacientes não apresentavam sequelas aparentes, sejam elas psicológicas, cognitivas ou 

comportamentais. Ainda de acordo com o médico, dada a inexistência de complicações, os 

aspectos positivos eram expressivos e otimistas visto que houve a diminuição e até a extinção 

das convulsões em determinados casos. 

Antes de dar procedimento à descrição iniciada, torna-se necessária uma apresentação 

breve dos principais atores da trama de maneira a criar familiaridade e permitir a navegação 

tranquila entre os diversos aspectos do tema estudado. A começar pelo protagonista - o corpo 

caloso. Essa é a maior estrutura de matéria branca no cérebro formada por, aproximadamente, 

250 milhões de fibras axonais que cruzam o cérebro de ponta a ponta. Ele se localiza abaixo 
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do córtex e corre junto à fissura longitudinal. Juntamente a dois tratos fibrosos menores, 

conhecidos como comissuras anteriores e posteriores, ele é responsável pela conexão entre os 

hemisférios esquerdo e direito. Mais especificamente, o corpo caloso é o caminho primário de 

comunicação inter-hemisférica. Ele pode ser dividido em segmentos verticais que carregam 

conexões homotópicas, ou seja, aquelas que se dirigem à região correspondente no hemisfério 

oposto, e conexões heterotópicas, direcionadas a uma região diferente no outro hemisfério. As 

fibras do corpo caloso se projetam para as áreas do córtex pré frontal, pré-motor, motor 

primário, sensorial primário, responsáveis pelo planejamento e execução de comportamentos 

e movimentos, e dos lobos occipital, parietal e temporal que processam quase a totalidade da 

informação visual.   

Na década seguinte, a pesquisa liderada por Sperry & Myers (1953) transformou-se, 

desviando o foco dos humanos e passando a ser conduzida principalmente em felinos 

domésticos e primatas com o objetivo de investigar se o corpo caloso seria crucial para a 

unificação das funções corticais, dado que, como mencionado acima, as atividades de 

bilateralização síncronas altamente complexas permanecem intactas após a calosotomia, 

sugerindo a existência de outros caminhos comissurais que não o corpo caloso. A princípio, 

os autores treinaram gatos para que esses pudessem escolher entre dois estímulos 

apresentados. Em seguida, ao seccionar o corpo caloso dos animais notaram que as 

discriminações visuais – até então íntegras – não se transferem de um hemisfério ao outro, ou 

seja, se a informação visual ou tátil fosse lateralizada ela não seria mais transferida para o 

hemisfério oposto após a secção da estrutura. Dessarte, os estudos mostraram, 

consistentemente, que ambos os hemisférios funcionam de modo independente após a 

separação cirúrgica dos mesmos. Ademais, afirmaram ser suficiente cortar apenas as 

comissuras do prosencéfalo, ou melhor, aquelas que mediam a comunicação cruzada entre os 

hemisférios, para ―prevenir a troca inter-hemisférica de aprendizado perceptual e memória‖ 

(SPERRY, 1977, p. 102). Com isso, foi possível concluir que cada hemisfério desenvolve 

suas próprias maneiras de lidar e processar tais experiências.  

Em vista disso, foi preciso voltar aos resultados previamente obtidos: se a 

comissurotomia
17

 produzia efeitos adversos em animais, ainda é sustentável que o mesmo não 

se dê em humanos? Dessa vez, a resposta foi negativa. Gazzaniga et. al (2019) afirmam de 

prontidão que o resultado dos testes realizados com um paciente de cérebro bipartido 

contradizem relatórios mais antigos sobre os efeitos da calosotomia. Logo, ao reexaminar a 
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 Incisão cirúrgica das comissuras cerebrais. 
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resposta de Akelaitis (1941) narrada na seção anterior, a saber, a de que não existem efeitos 

colaterais para a cirurgia, testes posteriores denunciaram que há lateralização da informação 

visual e tátil
18

. Do ponto de vista cognitivo, a confirmação de que certas atividades funcionais 

são lateralizadas parece confirmar um conhecimento antigo, e popular, acerca da natureza dos 

hemisférios cerebrais: o hemisfério esquerdo é dominante para a fala, linguagem e resolução 

de problemas, enquanto o hemisfério direito é especializado em tarefas visuoespaciais.  

Sperry (1977) sugere que a dominância hemisférica pode ser transferida de um 

hemisfério a outro de acordo com a mão que se encontra ativa durante a realização dos 

experimentos. Bem como, segundo ele, os hemisférios possuem propriedades qualitativas que 

não são igualmente separadas, acarretando em assimetrias funcionais que, presumivelmente, 

refletem dessemelhanças correspondentes no conteúdo e qualidade das experiências 

subjetivas. Dentre as assimetrias mais notáveis está a lateralização da fala, escrita, leitura e 

cálculo no hemisfério esquerdo. Alguns autores (Levy-Agresti & Sperry, 1968; Levy, 1972) 

interpretam a lateralização hemisférica no  ser humano como ―resultado da diferenciação 

evolucionária de dois modos conflitantes de processamento cerebral, o holista-espacial e o 

analítico-sequencial‖ (SPERRY, 1977, p. 108). À vista disso, vai-se elucidando o cenário 

mental do cérebro bipartido e seu funcionamento. 

 

IMPLICAÇÕES DA DESCONEXÃO CORTICAL PARA A NOÇÃO DE 

CONSCIÊNCIA 

Com o desenvolvimento de novas técnicas e subsequente aprimoramento, a parte 

empírica pertinente foi evidenciada. Porém, como mencionado, a dimensão filosófica do 

debate permanece carente de respostas. Como caracterizar a consciência em cérebros 

bipartidos? Nesta seção, abordam-se diferentes correntes teóricas quanto à estrutura 

consciente destes indivíduos, desde a vinheta clássica a posicionamentos mais 

contemporâneos, concentrando-se principalmente na dicotomia entre unificação e 

desunificação da consciência. 

Mas, primeiramente, o que significa dizer que a consciência é unificada ou não? 

Schechter & Bayne (2021) distinguem entre duas concepções de unidade da consciência, no 

                                                           
18

 Tais testes foram realizados, extensivamente, por Gazzaniga et. al (1962) em um paciente de cérebro bipartido, 

W.J. Os resultados obtidos demonstraram que a informação apresentada para um hemisfério não estava 

disponível para o outro: ao mostrar, e em outro momento, no caso da sensação tátil, colocar em uma das mãos, 

uma colher para o hemisfério esquerdo, o mesmo era capaz de responder e nomear o que tinha visto ou sentido, 

porém, ao repetir o procedimento com o hemisfério direito o sujeito dizia não ter visto ou sentido nada, mesmo 

que seus órgãos visuais e táteis intactos. Ao adicionar outra forma de comunicação, como código morse ou 

imagens dentre as quais o paciente pudesse apontar, o conteúdo apresentado ao hemisfério direito era finalmente 

relatado.  
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qual uma é baseada em agência e outra em experiência. Há diversos relatos acerca do que é 

ter uma consciência unificada e a questão central da perspectiva fundamentada em agência é a 

de se o agente que atua na base das experiências do hemisfério direito é o mesmo que age na 

base das experiências do hemisfério esquerdo. Mais que isso, a pergunta é ―se‖ e ―como‖ os 

estados psicológicos de nível pessoal associados à agência – tais como as intenções, as 

crenças, e as metas – de um hemisfério podem ser integradas com os do outro, visto que essa 

integração é tida como aspecto característico da agência de um autor singular. Sendo assim, 

para afirmar que um sujeito com cérebro bipartido é um agente singular é preciso entender se 

os hemisférios possuem autonomia intencional: a integração inter-hemisférica desses estados 

psicológicos é mandatória e direta ou depende de sinalização comportamental, por exemplo? 

Na concepção de unidade da consciência baseada em experiência, a unificação é 

oriunda da relação que uma experiência tem diretamente com outras. Dessa forma, a 

consciência de um sujeito é totalmente unificada, em determinado momento, se, e apenas se, 

todas as experiências são fenomenicamente unificadas, ou seja, ocorrem dentro de um mesmo 

estado de ciência [awareness]. A vantagem que essa concepção tem sobre a baseada em 

agência está no fato de que o conceito de unidade fenomenal é em primeira pessoa.  

Por outro lado, os argumentos que embasam a desunificação da consciência salientam 

tanto o comportamento externo verificável quanto o paradigma clássico do fenômeno 

evidenciado através do ilustre experimento dos campos visuais
19

 usado para ilustrar dois tipos 

de desunião
20

: a primeira, concerne ao déficit na capacidade de produção de respostas 

cruzadas, e a segunda está relacionada a falha na habilidade de realizar correspondência 

cruzada – competência de comparar e integrar estímulos apresentados em diferentes campos 

de visão. Em vista disso, adota-se o posicionamento da dualidade consciente, no sentido que a 

consciência de sujeitos com cérebro bipartido não seria unificada da mesma forma que em 

indivíduos neurotípicos. A versão mais forte dessa teoria afirma a existência de dois seres 

conscientes associados a cada um dos hemisférios. 

Ora, apresentam-se as principais teorias filosóficas representativas de cada um dos 

lados dessa dicotomia, além da apresentação mais pormenorizada de uma terceira via, a da 

unidade parcial da consciência. De Witt (1975) sustentou a unidade da consciência no 

hemisfério vocal, ou seja, afirmou que apenas o hemisfério esquerdo poderia ser qualificado 

como uma pessoa pois apenas esse teria consciência de si. Já Mackay (1980), assumiu a tese 

da unidade subcortical da consciência, assentindo a localização da consciência primária em 
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 A descrição do experimento encontra-se na nota anterior.  
20 

Cf. SCHECHTER & BAYNE, 2021.  
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áreas subcorticais. Todavia, sabe-se que a bissecção cerebral acarreta em integração 

hemisférica reduzida e, consequentemente, sugere uma unidade menor da consciência, ou 

seja, incompleta.  

Quanto às teorias que sustentam a desunificação, Bogen (1969) e Puccetti (1973, 

1976), defendem a dualidade da mente e inferem do conceito de identidade pessoal que cada 

hemisfério teria sua própria mente, tanto em pacientes de cérebro bipartido quanto nos 

neurotípicos. Porém, esses posicionamentos que assentem uma dualidade da consciência são 

colocados à prova dadas as pesquisas recentes com pacientes de cérebro bipartido. A pesquisa 

de Pinto et. al (2017) trouxe informações comportamentais que contrastam com a visão 

clássica em pontos interessantes: o paciente D.D.C não é capaz de produzir correspondência 

cruzada, apenas respostas cruzadas, o que parece indicar divisão da percepção, mas unificação 

da consciência. De qualquer maneira, deve-se considerar a possibilidade de um caso singular 

enfraquecer a vinheta clássica, mas os relatos também não podem ser desconsiderados.  

Reiterando a informação de que a desconexão hemisférica acarreta na separação das 

propriedades qualitativas e, consequentemente, em assimetria funcional, Sperry (1977) 

procedeu com a afirmação de que isso resulta na divisão da consciência. De maneira sucinta, a 

conclusão do autor é a de que a bissecção cerebral produz duas mentes conscientes habitando 

um único crânio. Apesar de compatível e um resultado lógico proveniente da argumentação 

de Sperry, em um primeiro momento a conclusão soa ambiciosa. É preciso entender se o autor 

se posicionava de maneira a assentir a coexistência de duas mentes em um único corpo ou, a 

proposição mais sutil, de identificar a consciência com os mecanismos atencionais que 

estariam presentes em ambos os hemisférios de pacientes com cérebro bipartido. 

Sperry recebeu diversas críticas e questionamentos concernentes à ideia da existência 

de duas entidades conscientes independentes, concepção essa que se originou a partir da 

observação daquilo que o hemisfério menor
21

 se mostrava capaz de fazer, como focalizar a 

atenção, realizar raciocínios espaciais de alto nível, gerar conceitos, tomar decisões 

cognitivas, entre outros. Porém, segundo ele, algumas autoridades preferiram entender que 

havia a conservação da unidade do eu-consciente cujo centro operacional estaria localizado no 

hemisfério vocal. 

Ulteriormente, o entendimento de que o hemisfério menor não seria consciente 

transformou-se em uma posição intermediária de que o mesmo possuiria alguma forma 

                                                           
21

 Designa, assim como o termo ―hemisfério mudo‖, o hemisfério cerebral não-dominante. 
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elemental de consciência, insuficiente para atuar como base da consciência de si próprio
22

, do 

eu. De modo a testar a hipótese, realizaram-se experimentos envolvendo o senso de 

consciência de si e de consciência social geral [general social awareness], modalidades 

consideradas como níveis de consciência humana altas. O experimento é curioso e aborda a 

sinalização externa – indicando que o hemisfério está alerta mesmo quando apenas o oposto 

está trabalhando. A parte mais expressiva quanto ao questionamento acerca da duplicação da 

consciência é a de que isso se exprime de forma a assentir que pacientes de cérebro bipartido 

possuem dois sistemas atencionais distintos
23

 (e não duas mentes conscientes), o que foi 

evidenciado através das respostas dos participantes: aquelas dadas pelo hemisfério direito 

eram consistentes com as oferecidas pelo hemisfério esquerdo. Com base nisso, pôde-se 

concluir que o hemisfério mudo desconectado possui consciência social e de si em níveis 

equivalentes, ou melhor, comparáveis àqueles do hemisfério vocal e do cérebro intacto como 

um todo.  

Em seguida, Sperry (1977) ponderou sobre as qualificações às quais se deve atentar ao 

discorrer sobre o grau e a natureza da dita separação mental entre as consciências de cada 

hemisfério. Existem fatores de unificação projetados para tornar os componentes da 

experiência interna similares, ou até idênticos, em orientação e conteúdo nos hemisférios 

desconectados através de sistemas de projeção sensorial bilateral, garantindo uma replicação 

simétrica das sensações, por exemplo. Assim sendo, no caso da atenção consciente focada em 

estímulos com representação bilateral – como as de foco em estímulo auditivo ou facial – 

presume-se que ambos os hemisférios desenvolvam um percepto bilateral completo sem que 

haja divisão vertical entre os aspectos do lado esquerdo ou do lado direito. De acordo com o 

autor, essa unidade da experiência consciente que se preserva mesmo após a desconexão 

hemisférica também é mantida pelos sistemas de integração cruzada do tronco encefálico. 

Supõe-se que tal incorporação esteja envolvida no estado de alerta, no humor e em 

―dimensões elementares de conjuntos mentais e da atenção
24

.‖ Ademais, o autor afirmava que 

alguns aspectos cognitivos, atencionais e afetivos da consciência devem ser transmitidos de 

um hemisfério a outro de forma a manter a unidade e funcionamento harmonioso. Mais uma 

vez, assentou-se a duplicação do domínio consciente do sujeito e não uma divisão vertical - 

                                                           
22 

―O grau de consciência de si [self-awareness] é uma forma de consciência comparativamente avançada e 

caracteristicamente humana, aparecendo filogeneticamente tarde na evolução dos primatas e, também, 

ontogeneticamente tarde durante a infância‖ (SPERRY, 1977, p. 110). 
23 

A consciência dupla a qual o autor se refere é entendida, meramente, como um sistema atencional. Portanto, 

como mencionado, cada hemisfério desconectado possui um sistema atencional simples e de recursos gerais 

limitados chamado de consciência. Sendo assim, ao mencionar ―consciências‖ (somente no contexto de 

apresentação das ideias de Sperry) deve-se pensar nessa distinção estabelecida. 
24

 SPERRY, 1977, p. 114. 
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no sentido que impliquem diferenças entre A e B – complementando o discernimento sobre o 

plano de fundo da unificação esquerda-direita da organização funcional de ambos os 

hemisférios. Portanto, é cabível constatar que após a desconexão o conjunto da experiência 

consciente é separado em dois domínios hemisféricos, geralmente, similares quanto ao foco 

atencional com sobreposição de conteúdo. As diferenças laterais são acentuadas apenas 

quando o processamento é centralizado em alguma especialidade hemisférica. 

Dessarte, os hemisférios estão ativos e conscientes em paralelo, definindo a co-

consciência. À época, Sperry indicou que a dicotomia entre a existência de uma ou duas 

mentes ainda precisa receber confirmação empírica. Porém, posicionou-se de forma a 

entender a consciência como singular e unificada, mediada por processos cerebrais que 

envolvem e se expandem por ambos os hemisférios, e abraçou a co-consciência nos cérebros 

bipartidos. Ou seja, mesmo após a bissecção hemisférica o sujeito é classificado como um 

agente singular que possui dois sistemas atencionais simples, um ligado a cada hemisfério. 

Nos experimentos realizados por Pinto et. al (2017), a análise é a centrada em agência. 

Nesse caso, relatou-se que os pacientes com cérebro bipartido respondiam, tanto gestual 

quanto verbalmente, a estímulos apresentados em qualquer um dos campos visuais com 

acurácia. Isso os levou a inferir que houve a preservação da unidade da consciência, entendida 

sob a ótica de que as ações realizadas por tais pacientes eram aquelas de um único agente 

consciente. Mas imparidade na competência de realizar tarefas de correspondência cruzada se 

mostra um obstáculo para assentar a unificação da consciência do paciente D.D.C porque, 

intuitivamente, a unidade consciente vem junto à capacidade de integração representacional
25

, 

tida como direta e mandatória em sujeitos neurotípicos. Portanto, uma falha nessa agregação 

evidencia o lapso na unidade consciente. Para resolver essa tensão, o autor vai afirmar a 

unidade da consciência de D.D.C, mas a divisão da percepção, alinhando-se, de alguma 

maneira, à proposta de Sperry.  

A partir disso, outra proposição de resposta é a de que apesar da integração 

representacional e da unidade consciente não se dissociarem, elas possuem graus, ou seja, 

seria parcialmente unificada. Tal hipótese não afirma a união total, como nos neurotípicos, 

mas também não se compromete em ser dual, como observado em dois sujeitos distintos. 

Apesar de ser altamente criticada, ela apresenta pontos fortes e, de acordo com Schechter & 

Baynes (2021), é que se enquadra mais naturalmente com os dados comportamentais.  

                                                           
25

 Diz-se que duas experiências são representacionalmente integradas quando seus conteúdos contribuem para a 

criação de uma experiência mais complexa. 
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Com isso, é possível concluir que as três propostas quanto à estrutura da consciência 

em pacientes com síndrome do cérebro bipartido possuem argumentos em favor e oposição, 

principalmente considerando que tais sujeitos retém algum tipo de integração inter-

hemisférica. Assim, afirmar que há um agente subjacente às ações de um indivíduo pode ser 

muito conservador, mas conjecturar que existem dois seria liberal em demasia. Ainda é 

preciso investir na análise conceitual e esperar por mais descobertas empíricas para 

finalmente colocar um ponto final ao debate. Entretanto, a discussão é muito enriquecedora 

para a área sendo de grande interesse filosófico, principalmente nos termos da compreensão 

de ―o que é ser como esses indivíduos? ‖. 

 

Palavras-chave: Desconexão hemisférica; consciência; cérebro bipartido; dualidade 

consciente; unidade consciente. 
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Na filosofia analítica contemporânea, parecem existir diversos usos de métodos de 

apelo a intuições através de cenários hipotéticos. Em filosofia da linguagem, existe o Caso 

Gödel, que ficou famoso por Kripke (1980), para testar hipóteses sobre a designação rígida de 

nomes próprios. Em epistemologia, existem os Casos Gettier de Gettier (1963) para testar 

hipóteses sobre a natureza do conhecimento proposicional. Em filosofia da mente, existe o 

Quarto de Mary de Frank Jackson (1986) para testar hipóteses sobre a natureza das nossas 

sensações. Em teoria, esses cenários hipotéticos, ao serem apresentados para as pessoas, 

tenderiam a gerar certas ―intuições‖. Essas intuições seriam utilizadas como evidência ou 

fonte de evidência pelos filósofos — sobretudo, os filósofos analíticos contemporâneos. 

Nesse trabalho, porém, me restringirei a fazer uma avaliação das — supostas — intuições 

resultantes do cenário da Máquina de Experiências, de Robert Nozick (1974). 

Máquina de Experiências é um cenário hipotético sugerido por Robert Nozick (1974, 

p. 42 ss.) em seu livro ―Anarchy, State and Utopia‖. Existem várias versões desse cenário 

hipotético. Em uma versão bem resumida, uma pessoa chamada Sísifo pode se conectar a uma 

máquina que promove uma espécie de simulação do mundo real, mas que gera mais prazer do 

que o mundo real — mais ou menos parecida com a simulação de realidade do filme Matrix, 

de 1999. Nozick (1974) sugere que, em face desse cenário, a maioria das pessoas estaria mais 

inclinada a optar por uma vida real em vez de uma vida de prazer simulada. À primeira vista, 
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isso parece levantar uma evidência contra o hedonismo, isto é, contra a ideia de que o prazer é 

a única coisa que possui valor intrínseco. Diante disso surgiram dois grupos de filósofos: um, 

que alega que a intuição resultante desse cenário é problemática para o hedonismo; e o outro, 

que alega que não é. Felipe De Brigard (2010) está nesse último grupo. 

Um ponto levantado por De Brigard (2010) contra a Nozick (1974) é a própria 

afirmação de que as pessoas prefeririam uma vida real. E se supuséssemos um cenário de 

máquina de experiências reversa? Ou seja, e se supuséssemos que, na verdade, as pessoas já 

estão conectadas à máquina de experiências, e que elas podem sair? No caso da chamada 

―Máquina de Experiências Reversa‖ (em uma tradução livre), o que elas escolheriam? Para ter 

uma intuição convergente com o primeiro cenário, deveríamos supor que as pessoas ficariam 

inclinadas a sair da máquina de experiências — ou ―da matrix‖. Afinal, o contato com a 

realidade aí importaria mais do que o prazer. 

Em meio a isso, surge a filosofia experimental para dar mais material de discussão. A 

filosofia experimental é uma abordagem recente da filosofia que utiliza métodos das ciências 

cognitivas e da psicologia experimental para desafiar os métodos tradicionais da filosofia 

(Knobe & Nichols. 2017). Para situar um ponto contra Nozick (1974), De Brigard (2010) 

utiliza os recursos da filosofia experimental. De Brigard (2010) fala de diversos estudos 

experimentais que questionam às pessoas o que elas escolheriam com relação a esses dois 

casos. Em linhas gerais, a resposta das pessoas quanto ao cenário da Máquina de Experiências 

foi convergente com o que Nozick esperava, ou seja, as pessoas de fato preferiram continuar 

na vida real. Em contrapartida, a resposta das pessoas quanto ao cenário da Máquina de 

Experiências Reversa foi a de continuar na realidade simulada — uma resposta inesperada. 

Em resumo, De Brigard (2010) percebeu que quando as pessoas estão fora da matrix, 

não querem entrar; e que quando estão dentro, não querem sair. Isso ocorreria, para De 

Brigard (2010), por conta do chamado ―viés do status quo‖, que é uma tendência que as 

pessoas possuem de querer permanecer na situação em que estão. Quer dizer, a escolha das 

pessoas não parece ser influenciada somente pela preferência pelo contato com a realidade, e 

sim pelo viés do status quo. Logo, De Brigard (2010) assume a hipótese de que as pessoas 

estão sob esse viés tanto no caso da Máquina de Experiências quanto no caso da Máquina de 

Experiências Reversa. 

Para pensar sobre a problemática em torno das colocações de De Brigard (2010), acho 

importante antes situar o argumento de Erlenbaugh & Molineaux (2009) contra intuições. 

Para os autores, os defensores da confiabilidade de intuições falham em estabelecer a relação 

entre intuir que P e a própria verdade de P. Isso parece valer para vários casos na filosofia. 
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Qual é a conexão entre intuir que a mente não é física e a própria mente não ser física? Qual é 

a conexão entre intuir que Deus existe e o próprio fato da existência de Deus? Qual é a 

conexão entre intuir que objetos perduram ao longo do tempo e objetos de fato perdurarem ao 

longo do tempo? No caso da percepção visual, por exemplo, conseguimos estabelecer 

conexões causais entre perceber que uma garrafa é azul e a própria garrafa ser azul. E no caso 

das intuições? Elas possuiriam relações causais com seus objetos? 

Esse problema da conexão é difícil e, provavelmente, a resposta pode variar caso a 

caso. Suponhamos que Deus não exista, por exemplo, mas que intuímos que Deus existe. 

Nesse caso, ainda parece que nossa intuição possui um conteúdo, mesmo que ela esteja 

falhando em nos fornecer a verdade. Por isso, minha hipótese é de que o conteúdo de 

intuições é, primeiramente, conceitual. Intuições são atitudes proposicionais, e as proposições 

intuídas são formadas por conceitos — digamos, na forma de ―estados mentais‖. Isto é, se 

Deus não existir, estamos intuindo sobre um conteúdo meramente conceitual. 

Entretanto, no caso da Máquina de Experiências, parece que o que está em jogo são 

afirmações sobre em que consiste uma vida valorosa. Se valores dependem de mentes, eles 

são definidos por nós. Nesse sentido, se a maioria das pessoas intuírem algo sobre esse tópico, 

não faz sentido sugerir que estão intuindo de maneira enviesada. Entretanto, como eu disse 

acima, De Brigard (2010) sugere que as intuições da Máquina de Experiências e da Máquina 

de Experiências Reversa estão sob influência do viés do status quo. 

Para mim, dizer que as intuições aí não são confiáveis porque estão sob influência de 

um viés soa muito estranho, em virtude do fato de que estamos falando de um conteúdo 

subjetivo — isto é, de um conteúdo de cujo valor de verdade depende de mentes. Para mim, 

seria como falar que quando intuímos na direção de nomes próprios serem designadores 

rígidos estamos sob influência de um viés gramatical. Isso soa estranho, porque somos nós 

que definimos as normas gramaticais. Se nomes próprios são designadores rígidos, é porque 

nós definimos assim. Da mesma forma, se somos nós que definimos o que é uma vida 

valorosa, então não faz sentido pensar que estamos sob influência de um viés ao não querer 

sair da matrix e também ao não querer entrar. 

É possível, imagino, argumentar aí que as intuições das pessoas podem ser 

conflitantes. É necessário ter em mente que, quando falo que os valores são subjetivos, isso 

não significa que são arbitrariamente definidos por qualquer um. As regras gramaticais são 

subjetivas, mas não são arbitrariamente definidas por qualquer um. Os valores serem 

subjetivos significa que a alegação de que, por exemplo, ―uma vida de prazer é valorosa‖ tem 

o seu valor de verdade definido pelos estados mentais de pessoas. É claro que podem existir 
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intuições conflitantes entre as pessoas. Se elas forem grandes, podemos conceder um 

relativismo ou contextualismo sobre o que é uma vida valorosa. Afinal, se as regras 

gramaticais não são as mesmas em todas as línguas, por que os valores deveriam sê-lo? 

Diante disso, parece que intuições podem ―funcionar‖ com afirmações subjetivas, mas 

não necessariamente com afirmações objetivas. Uma possibilidade, porém, é de que intuições 

não funcionem em alguns casos sequer com afirmações subjetivas. Para argumentar nessa 

direção, Giovanni Rolla (2021, p. 23), por exemplo, nos dá uma descrição detalhada do que 

seria o que ele chama de ―método de avaliação por intuições‖, a saber: 

 

Apresenta-se casos familiares de atribuição de um conceito; por isso, apresenta-se 

uma teoria A para explicar esses casos familiares; mas então alguém apresenta um 

caso não familiar que a teoria A não dá conta; então, a teoria A é refinada para dar 

conta do novo caso, gerando a teoria B; mas então alguém apresenta um caso não 

familiar que a teoria B não dá conta; e o processo se repete. 

 

Nesse método, uma boa teoria deveria ser resistente a contra-exemplos de casos 

atípicos. Contudo, para Giovanni Rolla (2021), a confiabilidade das intuições não estende-se 

para esses casos atípicos. Primeiro, porque esses casos estão distantes dos nossos cenários de 

aprendizagem dos conceitos. Segundo, porque existem evidências empíricas de que 

raciocinamos pior quando estamos lidando com conceitos em cenários distantes daqueles em 

que os aprendemos. Os casos da Máquina de Experiências e da Máquina de Experiências 

Reversa parecem casos atípicos de atribuição de conceitos. Afinal, não encontramos 

simulações da realidade por aí o tempo inteiro. Por isso, imagino que Giovanni Rolla (2021) 

entenderia que essa crítica vale para esse debate iniciado por Nozick (1974). 

Entretanto, não tendo a concordar com essas críticas. Primeiro, porque parece que 

podemos aprender a ter competência para usar conceitos em cenários atípicos, assim como 

uma pessoa pode aprender a andar debaixo d'água ou em um ambiente altamente 

escorregadio. Segundo, porque de fato os filósofos utilizam cenários atípicos, mas não porque 

eles não ocorrem na vida real, e sim porque: 

i. os filósofos querem evitar avaliações erradas de cenários reais — por exemplo, cenários que 

parecem despertar a irracionalidade das pessoas, como o de um aborto por estupro, pode ser 

avaliado melhor por um cenário incomum como o do violinista de Thomson (1971) —; 

ii. os filósofos querem deixar o cenário com um número pequeno de elementos para a pessoa 

memorizar — como alguns Casos Gettier. 

Além disso, aprendemos a utilizar conceitos também com cenários ficcionais, como 

filmes, séries e livros. Fora os filmes de Matrix, existem inúmeras obras que versam sobre a 
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possibilidade de viver em uma simulação da realidade, para todas as faixas etárias. Então 

supor a existência uma simulação da realidade, um gênio maligno, um profeta, um mundo em 

que todos só falam a verdade ou um anjo não é necessariamente um problema. Esses são 

cenários em que os conceitos trabalhados pelos filósofos são utilizados e em que aprendemos 

sobre seus modos de aplicação — seja sendo um mero espectador ou até mesmo um criador 

desse tipo de cenário. 

Diante disso, concluo que o conteúdo das intuições filosóficas é, primariamente, 

conceitual. Por isso, se a maioria das pessoas intuírem algo sobre um tópico de natureza 

subjetiva, não faz sentido pensar em vieses. Além disso, os argumentos de Giovanni Rolla 

(2021) não parecem consistir em um grande problema para os métodos de apelo às intuições, 

visto que o que ele entende por cenário atípico na verdade parece fazer parte dos nossos 

cenários de aprendizagem conceitual, além de que aparentemente podemos aprender a intuir 

sobre cenários atípicos. 

 

Palavras-chave: Intuição; Máquina de Experiências; Filosofia Experimental; Experimentos 

de Pensamento; Conceitos. 
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Este resumo é um trabalho baseado no artigo publicado por Ferreira (2021). Além de 

se apoiar nele, coloca uma proposta de expansão sobre as implicações éticas de sua conclusão. 

O artigo original, publicado na revista Debates em Psiquiatria, busca fazer uma avaliação da 

doutrina psicanalítica utilizando da proposta de demarcação de Sven Ove Hansson. 

 Um dos filósofos da ciência de maior impacto quando tratamos de críticas à 

psicanálise é Karl Popper (2008). Ele foi um crítico histórico, um dos mais antigos a serem 

lembrados por questionar seu status científico. Um dos principais exemplos por ele dados para 

aquilo que não representaria uma teoria científica – de acordo com sua proposta – foi 

exatamente a psicanálise freudiana (POPPER, 2008). 

Popper (2008) tentou defender que a ciência operava através de raciocínios dedutivos, 

e nunca indutivos. Em sua visão, não teríamos justificativas para acreditar na indução, e 

consequentemente, nunca poderíamos tomar uma teoria ou afirmação científica como 

confirmadas; no máximo, caso elas sejam submetidas a testes empíricos e não falhem, elas 

foram corroboradas. Desse modo, manteríamos nosso juízo suspenso, sem termos meios de 

obtermos evidências positivas. Em contrapartida, poderíamos pelo menos dizer que, caso uma 

hipótese que parta de uma afirmação universal falhe nos testes propostos, ela foi falseada. 

Entretanto, como aponta Newton-Smith (2003), a própria teoria de Popper acaba 

precisando da indução para se justificar. Não haveria como defender a manutenção de teorias 

corroboradas se não recorrermos à indução de um modo ou de outro. Não apenas sua teoria, 

mas a grande maioria das outras propostas de demarcação anteriores receberam um número 

muito grande de críticas, e suas limitações foram consideradas bastante graves (LAUDAN, 

1983). Hoje já está ocorrendo um movimento em filosofia da ciência que visa trazer um novo 

olhar sobre o problema da demarcação (PIGLIUCCI & BOUDRY, 2013), e uma das 

principais propostas contemporâneas é a de Sven Ove Hansson (2013). 

Hansson propõe uma definição ampliada de ciência, ou seja, uma definição que não 

inclui apenas as ciências empíricas/naturais como sendo disciplinas científicas, mas também 

as humanidades, como a própria filosofia. É a seguinte: 
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Ciência (no sentido ampliado) é a prática que nos fornece as afirmações mais 

confiáveis (i.e., epistemicamente justificadas) que podem ser feitas, em um 

determinado momento, sobre um objeto de estudos abarcado por uma comunidade 

de disciplinas de conhecimento (i.e., sobre a natureza, nós mesmos como seres 

humanos, nossas sociedades, nossas construções físicas, e nossas construções 

mentais) (HANSSON, 2013, p. 70) (HANSSON, 2021). 

 

 

Não basta, para Hansson (2021), que uma doutrina seja apresentada como científica; 

ela precisa, de fato, nos fornecer as afirmações mais confiáveis sobre seu objeto de estudos, 

utilizando dos métodos mais confiáveis disponíveis, contanto que adequados ao respectivo 

propósito da investigação em questão. Há também, nessa definição, um caráter temporal 

importante: algo pode ter sido ciência no passado, e não ser mais no presente. Isso traz à tona 

o fato de a ciência progredir: novas tecnologias e métodos podem surgir, e então, substituir os 

anteriores. Além disso, Hansson também propõe uma definição para pseudociências, sendo a 

seguinte:  

 
Uma doutrina é pseudocientífica se e somente se satisfaz as seguintes duas 

condições: 

Ela inclui ao menos uma afirmação que (A1) pertence a um assunto dentro dos 

domínios da ciência no sentido ampliado (o critério do domínio científico) e (A2) 

sofre de uma falta de confiabilidade tão severa ao ponto de não merecer ser confiada 

(o critério da não confiabilidade);  

A. Seus principais proponentes tentam criar a impressão de que ela representa o 

conhecimento mais confiável em sua respectiva área (o critério da pretensão) 

(HANSSON, 2020, p. 49-50). 

 

 

Apesar de ser uma intuição comum que pseudociências se apresentem explicitamente 

como ciências, isso não é nem de longe necessário. Pelo contrário: muitos proponentes de 

doutrinas pseudocientíficas podem usar de estratégias diferentes, inclusive a desmoralização 

de práticas científicas e a apresentação de si próprios como uma alternativa mais adequada e 

confiável. No caso, quando elas se apresentam como uma doutrina confiável, estão passando a 

impressão de serem ciências, mesmo sem que se declarem como uma com todas as palavras. 

Também é importante nos atentarmos para a diferença entre ―doutrina‖ e ―disciplina‖ 

dentro da proposta de Hansson. Para ele, se baseando no dicionário de Oxford, uma doutrina 

seria "um conjunto de afirmações interconectadas que são 'ensinadas ou apresentadas como 

verdadeiras em relação à um tópico específico ou um departamento de conhecimento'" 

(HANSSON, 2020, p. 49). Em doutrinas, seria necessário assumir afirmações ou 

metodologias. Isso as difere de disciplinas, em que isso não acontece. Poderíamos pensar, por 

exemplo, que a psicanálise, o utilitarismo e o marxismo são doutrinas, enquanto a psicologia, 
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a filosofia e a economia são disciplinas. No caso, nem toda doutrina é pseudocientífica 

(algumas, inclusive, são científicas), mas toda pseudociência é uma doutrina. 

Para além da definição apresentada anteriormente, Hansson sugere uma lista de 

multicritérios com 7 itens que ajudam a determinar, na prática, se uma doutrina é 

pseudocientífica. Esta lista é constituída pelos seguintes itens:  

 

1. Credo na autoridade: É afirmado que alguma pessoa ou pessoas tem uma 

habilidade especial de determinar o que é verdadeiro ou falso. Os outros precisam 

aceitar seus juízos. 

2. Experimentos não repetíveis: A confiança é depositada em experimentos que 

não podem ser repetidos por outros com o mesmo resultado. 

3. Exemplos escolhidos a dedo: Exemplos escolhidos a dedo são usados apesar 

de não serem representativos da categoria geral à qual a investigação se refere. 

4. Resistência à testagem: Uma teoria não é testada apesar de ser possível fazê-

lo. 

5. Desdém por informações refutantes: Observações ou experimentos que 

conflitam com a teoria são rejeitados. 

6. Construída em subterfúgio: A testagem de uma teoria é arranjada de tal 

maneira que a teoria pode apenas ser confirmada, e nunca desconfirmada, pelos seus 

resultados. 

7. Explicações são abandonadas sem substituição: Explicações sustentáveis são 

abandonadas sem serem substituídas, de forma que a nova teoria deixa muito mais 

coisas inexplicadas do que a anterior. (HANSSON, 1983; HANSSON, 2013, P. 72-

73; HANSSON, 2020) 

 

Além desses sete, um oitavo foi proposto por Ferreira (2021): ―8) Obscurantismo: os 

conceitos teóricos ou afirmações de uma teoria possuem um significado inexistente ou 

nebuloso ao entendimento, o que permite a realização de mudanças arbitrárias, ou seja, sem 

que existam justificativas plausíveis para tal‖ (p. 23). Desse modo, a lista acaba incluindo oito 

itens ao final, que podem ser usados para avaliar a possível pseudocientificidade de doutrinas. 

A psicanálise é uma doutrina que integra uma psicoterapia, um método e um conjunto 

de teorias psicológicas e psicopatológicas (LAPLANCHE, 1986), fundada por Sigmund Freud 

e desenvolvida posteriormente por outros autores. Sendo uma doutrina, é passível de 

avaliação pela lista de multicritérios de Hansson, como já foi feito por Ferreira (2021). A 

avaliação acabou por mostrar que a psicanálise se enquadra em todos os oito critérios de 

demarcação de pseudociências. 

A psicanálise, por ser uma doutrina de caráter ―testemunhal‖ (CIOFFI, 2013), acaba 

fazendo um apelo muito maior à autoridade de seus principais proponentes ao invés da 

apresentação de boas provas a favor de seus pressupostos. Extensas investigações sobre o 

fundador, Freud, já foram realizadas (CREWS, 2017; DERSKEN, 1993), demonstrando como 

foi feita a manutenção de sua figura de autoridade, mesmo diante da fragilidade científica de 

sua proposta. Mesmo que o uso de investigações mais rigorosas e sistemáticas fosse possível, 
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o relato de caso anedótico foi desde o princípio e ainda é tratado como o principal e mais 

adequado meio de justificação da psicanálise, a enquadrando no ―credo na autoridade‖. O 

mesmo uso de evidências anedóticas também a enquadra em ―experimentos não repetíveis‖ e 

―exemplos escolhidos a dedo‖, já que não são empreitadas replicáveis e também não são 

representativos da categoria que a psicanálise busca representar (FERREIRA, 2021). 

O discurso anticientífico também costuma acompanhar as produções psicanalíticas: 

acusações de ―positivismo‖, ou de que o uso de métodos empíricos seria desnecessário para 

investigações em psicologia (que é uma disciplina empírica) são frequentes. Desde sua 

fundação e até hoje, uma grande diversidade de escolas psicanalíticas continua se propondo 

como representantes de teorias e tratamentos confiáveis, mesmo sem passar por testes 

empíricos (PARIS, 2019). Em outros casos, temos até mesmo evidências desfavoráveis em 

relação a esses, ou o que há disponível é de muito baixa qualidade, a enquadrando em 

―resistência à testagem‖ e ―desdém por informações refutantes‖ (FERREIRA, 2021). Em 

muitos sentidos, a teoria já é construída de maneira a impedir a produção de objeções a partir 

do momento em que é assumida (RILLAER, 2014), assim como fazem teorias da conspiração 

(BOUDRY & BUEKENS, 2011), o que também a enquadra em ―construída em subterfúgio‖. 

Diversos conceitos importantes para a área da saúde mental são exemplos também da 

―explicações são abandonadas sem substituição‖, assim como ―obscurantismo‖ (FERREIRA, 

2021). Os conceitos de saúde, cura, doença e outros são severamente criticados em 

psicanálise, sendo sua substituição vista como nem mesmo desejada, ou então é feita uma 

alegação de substituição através de frases destituídas de valor de verdade ou demasiadamente 

vagas/distantes da realidade (FERREIRA, 2021). O obscurantismo também se apresenta 

através da mudança arbitrária do significado de conceitos ligados à sexualidade feitos por 

Freud, apontado por Cioffi (2013), bem como a adoção explícita desse tipo de estilo 

comunicativo por parte de Lacan. Desse modo, a psicanálise acaba sendo um exemplo 

paradigmático de pseudociência, por se encaixar em todos os critérios de demarcação. Para 

um detalhamento maior sobre as evidências a favor dessa conclusão, consultar Ferreira 

(2021). 

 Diante desse resultado em filosofia da ciência, também pode ser prudente discutir 

quais suas implicações éticas, se é que existem. Há alguma implicação moral em acreditar em 

pseudociências? Para responder essa pergunta, é necessário recorrer à literatura de ética da 

crença. Um dos autores de maior relevância para a discussão é o filósofo William Kingdon 

Clifford (2010), autor do ensaio ―Ethics of Belief‖. De acordo com o autor, ―é sempre 

incorreto, em todo o lado, para qualquer pessoa, acreditar seja no que for com base em 
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indícios insuficientes.‖ (CLIFFORD, 2010, p. 108). Para ele, o importante não é o conteúdo 

de uma crença (seja ela verdadeira ou falsa), mas o modo pelo qual a adquiriu. 

Clifford (2010) apresenta algumas razões para sua posição de que crer sem evidências 

é moralmente errado: primeiro, as crenças sempre são capazes de influenciar nossos 

comportamentos, seja no presente ou no futuro. Segundo, elas não influenciam apenas nossos 

comportamentos, mas também influenciam umas às outras, tornando suas semelhantes mais 

passíveis de aceitação enquanto as destoantes são enfraquecidas. Terceiro, elas de modo 

nenhum se restringem apenas a nós, mas sua existência acaba impactando as crenças e 

comportamentos de outros ao nosso redor, exatamente pelo seu impacto em nosso próprio 

comportamento. Quarto, a aceitação de crenças com base em indícios insuficientes acaba 

levando também à um hábito crédulo que mina a investigação cuidadosa tanto do primeiro 

crente, quanto dos outros à sua volta. Acreditar em algo sem boas evidências seria perigoso 

exatamente porque isso aumenta consideravelmente as chances de a crença ser falsa, em 

comparação ao caso em que houve a busca por evidências suficientes. 

Para ele, todos teriam o dever de buscar formar suas crenças apenas quando 

dispusessem de evidências suficientes, mas podemos considerar que os profissionais e 

especialistas tem uma responsabilidade maior sobre aquelas que tangem sua área de expertise. 

Isso ocorre pois temos uma dependência epistêmica de outros para adquirirmos 

conhecimento, e não temos recursos para investigar todos os assuntos que seriam necessários. 

Desse modo, temos uma necessidade de confiar nos especialistas, salvo quando tivermos 

evidências de algo que comprometa essa confiança. Quando esses especialistas não são 

confiáveis, temos um problema social de grandes proporções. Um psicólogo que acredita em 

uma doutrina psicológica pseudocientífica a usará para embasar sua prática, e ela servirá de 

filtro para as interpretações que esse traçará sobre o comportamento humano. Isso não se 

restringe apenas a tratamentos psicoterápicos na clínica, mas a todo tipo de atuação 

profissional: em empresas, escolas, hospitais, na pesquisa, ou onde for, sendo esse um 

antecedente causal relevante e possivelmente perigoso. 

A psicanálise ainda é uma das maiores referências teóricas e clínicas dentro dos cursos 

de psicologia, e possui um grande reconhecimento em território brasileiro. Seu ensino é na 

maioria das vezes obrigatório na formação dos profissionais da saúde mental, e apesar das 

críticas internacionais serem extensas, a discussão nacional sobre essas tem sido praticamente 

inexistente (FONTES, 2014), abrindo margem para a alienação. Sendo uma pseudociência à 

luz da proposta de Hansson, é uma doutrina desviante em que seus proponentes tentam passar 

a impressão de ser confiável, mesmo que na verdade não o seja. E, ao mesmo tempo, a crença 
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nesse sistema e seu ensino — principalmente por psicólogos — são casos de infração ética 

graves à luz da ética de Clifford. É urgente a reconsideração sobre os planos de ensino dos 

cursos de psicologia e similares que endossam pseudociências e as tratam como se fossem tão 

legítimas e dignas de consideração quanto abordagens científicas. Enquanto isso não é feito, a 

formação dos futuros profissionais, e consequentemente sua atuação profissional, estarão 

gravemente prejudicadas; o atendimento a normas éticas deixará a desejar; e a sociedade 

infelizmente não terá bons motivos para confiar no julgamento de parte significativa da 

categoria de psicólogos, por serem adeptos de doutrinas desviantes. 

 

Palavras-chave: filosofia da ciência, pseudociência, psicanálise, ética da crença, psicologia. 
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A presente pesquisa tem como gatilho filosófico a crítica hiperbólica de Nietzsche em 

face das epistemes, em especial, aquela (episteme) na qual Nietzsche localiza, e fixa, a 

metáfora da ―morte de Deus‖ (niilismo reativo). Seu argumento: o pensamento filosófico era, 

até então, refém de um cárcere epistemológico ditado pela ―estrutura religiosa do 

pensamento‖.  
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Ao observar, a partir de Nietzsche, a tentativa do homem moderno de romper 

radicalmente com essa estrutura, anunciaremos um paradoxo: Sai o ―a priori‖ metafísico 

(―Deus‖), entra o ―a priori‖ histórico (o solo epistemológico de Foucault): o lugar de Deus foi 

preenchido por um outro ―ídolo‖, a ideia foucaultiana de um ―solo epistemológico‖ (bases 

profundas que definem e delimitam o que uma época pode ou não pode pensar). Ao 

identificar e caracterizar esse ―paradoxo epistemológico‖ do niilismo reativo, a pesquisa, 

apontando para o cadáver insepulto de deus (metáfora que introduz o conceito de muletas 

epistemológicas), vai problematizar, tomando de empréstimo (e ressignificando) a máxima 

―Es Denket In Mir‖ (Algo pensa em mim), o fato de que, não há mais Deus, mas ainda há 

―algo‖ que diz o que se pode e o que não se pode pensar. 

Sobre este espectro propositivo, a pesquisa se orienta pelo fato de que a abordagem da 

(sempre) enigmática questão do niilismo, na obra de Nietzsche, reproduz a maneira 

heterodoxa com que ele se ocupa dos problemas filosóficos presentes em toda a sua obra. 

Nesta abordagem, Nietzsche se notabiliza por uma estratégia literária solipsista e pela maneira 

peculiar (artística, descontínua, poética) de apresentar e conduzir as discussões em torno dos 

temas centrais da filosofia. Isso o coloca numa posição sui generis, ―a-escolar‖, quer-se dizer, 

desamarrada de vínculos diretos com este ou aquele movimento literário ou filosófico cujas 

cátedras, antes de um ―pensar‖, em sí, atendem, preliminarmente, a um imperativo ou a um 

compromisso ideológico paradigmático.  

Ora, revelar essa face de Nietzsche (que o afasta da lógica cartesiana do pensamento 

filosófico convencional), na verdade, é fundamental para situá-lo nesta pesquisa, uma vez 

que, entender como e (talvez) por que Nietzsche filosofa não se apresenta, aqui, como mero 

exercício de erudição, mas como uma necessidade que o situa não como simples objeto de 

pesquisa, mas, isto sim, como instrumental epistemológico que anima todo um 

empreendimento destinado a examinar, questionar e criticar a autodeclarada independência da 

episteme da morte de Deus.     

Por isso mesmo, a presente pesquisa, antes mesmo de se ocupar do problema 

epistemológico que anuncia, enfrenta o resultado do procedimento solipsista e a-escolar de 

Nietzsche como imperativo da necessidade de recortar a prolixa rede de perspectivas por meio 

das quais seus comentadores encaminham as conclusões a que o cânone nietzschiano, no que 

toca ao niilismo, parece-lhes chegar.  

Assim, o capítulo que inaugura esta pesquisa (―Uma Interpretação do Niilismo de 

Nietzsche‖), tem como propósito nuclear o esclarecimento da amplitude semântica do termo 
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niilismo na sua perspectiva filosófica, fixando, para isso, a conhecida ―jurisprudência‖ de 

Araldi (2004, p. 19), para quem: 

 
Foram consideráveis as dificuldades com que se depararam todos aqueles que se 

esforçaram para compreender a questão do niilismo na filosofia de Nietzsche. 

Comentadores e intérpretes como Karl Lowith, Martin Heidegger, Wolfgang 

Muller-Lauter, entre outros, perceberam a complexidade e a ambiguidade que se 

apresentam a todo aquele que busca apreender a envergadura de sentido dessa 

questão. 

 

Ainda nesse capítulo, a pesquisa se volta para a pluralidade de olhares que se lançaram 

sobre o significado do niilismo na obra de Nietzsche, assentando, antes disso, que a despeito 

das concepções de niilismo erigidas (ou atribuídas) aos pré-socráticos, à Heidegger, à 

Schopenhauer etc., a interpretação a que esse capítulo chegará, como pressuposto desta 

pesquisa, é aquela dada por Gilles Deleuze.  

Com Deleuze, a pesquisa situa o niilismo de Nietzsche tal como ele se nos apresentará 

ao longo da pesquisa, não apenas conceitualmente (como nulidade, desvalor ou como 

desvalorização da vida), mas categorizado, pois é em Deleuze que reside uma ―tipologia‖ de 

niilismos em Nietzsche. Mas por que o pensamento de Deleuze interessa, além do niilismo, ao 

instrumental da pesquisa?  

Essa questão esconde um interessante elemento da filosofia de Deleuze que se amarra 

à epistemologia de Nietzsche. É que, para além de ―enquadrar‖ conceitualmente o niilismo e 

fornecer uma tipologia compatível com esta pesquisa, a atitude corajosa de Deleuze manifesta 

seu interesse não pelo niilismo como fim em si mesmo, mas por algo que o supera. Deleuze, 

na verdade, está interessado na escravidão do pensamento, e, via de consequência, na 

libertação dele (temática do ―espírito livre‖), questão que perpassa a trajetória claudicante da 

humanidade e, com Zaratustra, vai desaguar no "ubermensch", contraste do último homem. 

Como Nietzsche, Deleuze se debruça sobre o pensamento, ou melhor, sobre os 

grilhões epistêmicos que o cercam. Ele registra, nessa linha, que: 

 
Nietzsche apresenta o objetivo de sua filosofia: liberar o pensamento do niilismo e 

de suas formas. Ora, isto envolve uma nova maneira de pensar, uma convulsão no 

princípio do qual depende o pensamento, uma retificação do próprio princípio 

genealógico, uma ―transmutação‖. Há muito tempo vimos pensando em termos de 

ressentimento e de má consciência. Não tivemos outro ideal além do ideal ascético. 

Opusemos o conhecimento à vida, para julgar a vida, para fazer dela algo culpado, 

responsável e errado. Fizemos da vontade uma coisa ruim, atingida por uma 

contradição original, dizíamos que era retificá-la, refreá-la, limitá-la e até negá-la, 

suprimi-la, Ela só era boa a este preço. Nenhum filósofo, ao descobrir aqui ou ali a 

essência da vontade, deixou de gemer sobre sua própria descoberta e deixou de ver 

aí, como o adivinho temeroso, ao mesmo tempo o mau presságio para o futuro e a 

fonte dos males no passado. (DELEUZE, 1976, p.29) 
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Há aí, de fato, identidade de desígnios que coloca o interesse de Deleuze pela filosofia 

de Nietzsche e pela temática do niilismo no epicentro desta pesquisa, de modo que, antes 

mesmo de se ocupar da tipologia que Deleuze empresta ao niilismo de Nietzsche, é preciso 

considerar, na sua essência, que o olhar de Deleuze, como testemunha Machado (2009), ainda 

cercado de relativo preconceito hermenêutico, é mesmo, e antes de tudo, um olhar 

epistemológico.  

Nessa seara, ao lançar-se sobre a obra de Nietzsche, o próprio Deleuze, (1987, p. 96) 

anuncia que ―o ato de pensar não decorre de uma simples possibilidade natural; ele é, ao 

contrário, a única criação verdadeira. A criação é a gênese do ato de pensar no próprio 

pensamento‖. 

Aí está, a toda evidência, um enlace epistemológico que liga Nietzsche ao seu 

intérprete, criando, como vai dizer Deleuze, ―um duplo sem semelhança‖: o olhar do 

intérprete sobre o olhar do filósofo. Nessa perspectiva, na sua cuidadosa abordagem sobre o 

niilismo de Nietzsche, Deleuze,  num ―duplo sem semelhança‖, acentua, sempre, a 

necessidade de não se afastar da multiplicidade de dados que se encontram dentro e no 

entorno do tema. Talvez por isso, logo depois de corajosamente buscar uma síntese conceitual 

para o niilismo nietzschiano, o filósofo francês adverte que, no niilismo, encontra-se uma 

profusão esmagadora de premissas que não podem ser reduzidas e separadas do cânone 

nietzschiano inadvertidamente. 

Aqui, neste ponto, a pesquisa passa em revista a tipologia de niilismos dada por 

Deleuze (niilismo negativo, niilismo reativo, niilismo passivo e niilismo ativo), e, nela, 

recorta e enfatiza o conceito e, vale dizer, a episteme do niilismo reativo. Nessa episteme, 

denominada a episteme da morte de Deus, ensina Machado (2017), vigora a 

perspectiva segundo a qual o homem se liberta da estrutura religiosa do pensamento, do 

dualismo socrático-platônico, para fixar uma nova ―moral‖, na qual, antes de tudo, o homem 

deixa de olhar para o céu e fixa os olhos no progresso, na ciência e nele mesmo como motor 

da história. Este homem, examinado por Nietzsche, ―mata Deus‖ e funda uma nova ordem 

epistemológica, removendo, então, os limites metafísicos que se lhe apresentaram, antes, 

como os embriões dos seus primeiros e longevos cárceres epistemológicos.  

Esta ―tipologia-paradigma‖ tomada pela pesquisa (episteme do niilismo reativo), tem, 

justamente como centro irradiador, aquilo que o categoriza, vale dizer, a ―morte de deus‖. 

Nesse sentido, vai dizer Nietzsche (FW/GC, §125, p. 84):  

 
Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna 

e correu ao mercado, e pôs-se a gritar incessantemente: Procuro Deus! Procuro 
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Deus! -E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele 

despertou com isso uma enorme gargalhada... Para onde foi Deus?...já lhes direi! 

Nós o matamos – você e eu. Somos todos assassinos! Mas como fizemos isso? ... 

Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus?... Deus está morto! Deus 

continua morto! E nós o matamos! Como nos consolar, a nós assassinos entre os 

assassinos? O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou 

inteiro sob os nossos punhais - quem nos limpará este sangue? 

 

Que se diga: a constatação de Nietzsche da morte de Deus é lapidar. Ela remete, 

primeiro, ao crepúsculo de uma época, à derrocada do modelo socrático-platônico de 

pensamento, e, segundo, à substituição da verdade revelada por Deus pela verdade científica. 

Não à toa, quando toca nessa estrutura religiosa do pensamento, Nietzsche, primeiro, ataca 

Platão:  

 
Platão é aquela ambiguidade e fascinação chamada de ―ideal‖, que possibilitou às 

naturezas mais nobres da Antiguidade entenderem mal a si próprias e tomarem a 

ponte que levou à ―cruz‖... E quanto de Platão ainda se acha no conceito ―Igreja‖, na 

construção, no sistema, na prática da Igreja! (GD/CI, ―O que devo aos antigos‖, §2, 

p. 11). 

 

E, na sequência, como observa Machado (1994, P. 21) se levanta contra o 

cristianismo: 

 

A expressão ―morte de Deus‖ é a constatação da ruptura que a modernidade introduz 

na história da cultura com o desaparecimento dos valores absolutos, das essências, 

do fundamento divino. Significa, portanto, a substituição da autoridade de Deus e da 

igreja pela autoridade do homem considerado como consciência ou razão; a 

substituição do desejo de eternidade pelos projetos de futuro, de progresso histórico; 

substituição de uma beatitude celeste por um bem-estar terrestre.  

 

Mas o fato é que, em especial, a morte de Deus, como paradigma do niilismo reativo 

assim declarado por Nietzsche, não deseja provar ou negar a existência de Deus, mas, tão 

somente, mostrar como e por que surgiu e desapareceu a crença em que haveria um Deus 

(MACHADO, 1994). Assim, esclarece Machado (1994, p. 23), que: 

 
O homem moderno é o responsável pela perda de confiança em Deus, pela supressão 

da crença no mundo verdadeiro, originário da metafísica e do Cristianismo, pela 

substituição da teologia pela ciência, do sono dogmático pelo sono antropológico, do 

ponto de vista de Deus pelo ponto de vista do homem. 

 

Nessa linha, é possível dizer que, de fato, o núcleo duro do niilismo reativo, do ponto 

de vista epistemológico, está na instalação de uma visão antropológica da verdade, na qual, 

acentua Martton (2003), o homem, e não Deus, é quem dita as regras do conhecimento.   

 Nesse sentido, falar de uma episteme do niilismo reativo, significa, então, enfatizar, 

(i) a morte de deus como metáfora da recusa dos valores superiores da metafísica, (ii) Deus, 
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como condição de possibilidade do pensamento, cede lugar à ciência, à ideia de progresso e à 

autonomia do homem como senhor de suas convicções, e (iii) sem Deus, portanto, nasce 

(falaciosamente) uma ideia hiperbólica de liberdade epistemológica. 

É aí (no niilismo reativo) que a ―morte de deus‖ e o paradigma por ela anunciado (o 

pensamento livre como motor da história) abrem caminho para uma discussão epistemológica. 

Por isso mesmo, no segundo capítulo (―O Paradoxo Epistemológico do Niilismo Reativo‖), já 

tendo fixado uma definição interpretativa de niilismo, a pesquisa busca explicitar o papel da 

filosofia de Nietzsche como instrumental filosófico aplicado à epistemologia.  

Sob este pálio, a pesquisa esclarece, propedeuticamente, que a tradição interpretativa 

do pensamento de Nietzsche manifesta certa uniformidade ao apontar que o projeto filosófico 

nietzschiano não é, do ponto de vista do método, um modelo epistemológico propriamente 

dito, uma vez que, sob esta ótica (do método), não constituiria um modo de investigação 

científico-filosófico. Por essa razão, a pesquisa enfatiza que, em Nietzsche, sob este ângulo 

(do método), sequer haveria qualquer espécie de compromisso, e recorre ao magistério de 

Machado (2017) para anotar que não há, em Nietzsche, uma questão epistemológica 

metodologicamente anunciada. 

Todavia, atenta à questão epistemológica que enuncia, a pesquisa adverte que, se 

Nietzsche não formula, explicitamente, uma teoria do conhecimento, isto não significa que ele 

não possa ser observado como o ―trilho‖ e a força motriz de uma. Não à toa, neste capítulo, 

ele representa um cânone epistemológico que, se por um lado, não revela uma preocupação 

epistemológica formal (um modo de investigação formalmente apresentado), por outro, 

exterioriza uma preocupação epistemológica de índole substantiva.  

A pesquisa prossegue, então, enfatizando que, se Nietzsche não traça um caminho 

metodologicamente dirigido a uma teoria do conhecimento, ele espalha por toda sua obra uma 

episteme sue generis cuja coluna vertebral é, exatamente, o "espírito livre", ou, em nossos 

termos, uma liberdade incondicionada. Sob esta perspectiva, ou seja, pensando a filosofia de 

Nietzsche como um locus da máxima liberdade epistemológica, ainda nesse capítulo, a 

pesquisa se debruça (a partir do conceito nietzschiano de "morte de deus"), sobre a hipótese 

de um paradoxo epistemológico, é bom que se diga, não de Nietzsche, mas que se estabelece 

no niilismo reativo. Nesse quadrante específico da pesquisa, advirta-se: Nietzsche não é o 

objeto, mas o instrumento. 

Sensível à necessidade de explicitar, conceitualmente, esse paradoxo epistemológico, a 

pesquisa vai dizer que ele se estrutura sobre o seguinte quadro conceitual: Sai o ―a priori‖ 

metafísico (―Deus‖), entra o ―a priori‖ histórico (os paradigmas), de modo que, 
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contrariamente ao que anuncia a episteme da "morte de Deus", o a priori (seja ele qual for), 

permanece. A pesquisa vai mostrar, aqui, que o lugar de Deus foi preenchido por um outro 

―ídolo‖, a ideia de um ―solo epistemológico‖ (bases profundas que definem e delimitam o que 

uma época pode ou não pode pensar).  

Ao problematizar essa questão, essa investigação científica apresenta a ideia de um 

cárcere epistemológico que se revela por meio de convenções epistemológicas castradoras, as 

quais, aqui, estabelecerão a ―tese‖ de incompatibilidade epistemológica com a episteme da 

―morte de deus‖. Nesse sentido, a pesquisa recorre a Foucault, que sob a pena de Eribon 

(1990, p. 73), vai dizer:  

 
Cada época se caracteriza por uma configuração subterrânea, que molda sua cultura, 

uma trama do saber que torna possível todo discurso científico, toda a produção de 

enunciados. Foucault designa esse a priori ―histórico‖ sob o nome episteme, que 

seriam então bases profundas que definem e delimitam o que uma época pode ou 

não pode pensar. Toda a ciência se desenvolve no âmbito dessa episteme, e portanto 

se relaciona com as outras ciências que lhe são contemporâneas. 

 

Desta forma, a pesquisa explicita, caracteriza e passa em revista esse fenômeno, no 

qual, a anunciada ruptura radical com os ―a prioris‖ é confrontada pelo fato de que, em que 

pese não haver mais Deus, inda há ―algo‖ que diz o que se pode e o que não se pode pensar. É 

aí que nascem os conceitos de ―Cadáver Insepulto de Deus‖ (a dificuldade de ―enterrar‖ - se 

livrar -  da estrutura religiosa do pensamento) e de ―Muletas Epistemológicas‖ (estruturas 

subterrâneas que ditam o que se pode e o que não se pode pensar). Esse é o problema 

epistemológico que perpassa toda a pesquisa.  

No terceiro e derradeiro capítulo (―A Criança‖ de Nietzsche e a Episteme do 

―Ubermensch‖), a pesquisa ―bebe‖ novamente em Deleuze para apropriar-se de outra 

categoria específica de niilismo, o niilismo ativo, para, com ele, propor uma episteme da 

criação que se associa à política epistemológica de Nietzsche, significa dizer, uma episteme 

na qual vigora uma liberdade incondicionada (sem a prioris). Sem modelos mentais 

castradores, essa episteme possui apenas uma bússola epistemológica: a liberdade 

incondicionada de criar. Ela, como na episteme da criança
26

, de Nietzsche, revela-se por meio 

de conceitos cujo único compromisso epistemológico é a ausência de compromissos. 

                                                           
26

 Em Zaratustra, Nietzsche apresenta as ―Três metamorfoses do espírito‖. Menciona como o espírito se torna 

camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança. No camelo, enxerga a força, a resiliência, a submissão 

ao ―fardo‖, aos valores: porém, um espírito ainda servil. No leão, Nietzsche vê o espírito daquele que quer tomar 

para si a liberdade, liberar-se dos valores. O leão destrói, irrompe, se rebela, ele, porém, quer se livrar dos 

valores, mas não pode criar nada além da liberdade ficta. Na criança, por fim, Nietzsche enxerga a liberdade 

genuína do espírito sem compromisso servil, um espírito no qual a ausência de acúmulo de ―a prioris‖ não criou 
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Esta episteme é possível? O terceiro e derradeiro capítulo pretende responder a esta 

pergunta. 

 

Palavras-chave: Niilismo, Nietzsche, Epistemologia, Morte de Deus, Espírito Livre. 
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2.5. ―Um Paradigma é o que Você usa Quando a Teoria Não Está Lá‖
27
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In my sciences, everybody talking about paradigm. 

That‘s the word. I think I know what a paradigm is. 

Margareth Masterman
28

 

 

A proposta dessa comunicação é apresentar o percurso argumentativo desenvolvido 

por Margareth Masterman em seu artigo clássico intitulado ―A natureza do paradigma‖ 

frequentemente citado no âmbito dos estudos da filosofia da ciência, particularmente, no 

tocante à temática do conceito de paradigma. No artigo, a comentadora propõe esclarecer os 

diferentes usos do termo ‗paradigma‘ em A Estrutura das Revoluções Científicas
29

 (1962) de 

Thomas Kuhn.  

A tentativa de elucidar a que se referia um paradigma kuhniano apresentou-se para 

Masterman como ―cientificamente urgente e filosoficamente importante‖ (MASTERMAN, 

1979, p. 74). Segundo a comentadora, nenhuma tentativa havia sido feita, até então, no 

sentido de compreender o que Kuhn pretendia com o uso do termo. Um fato curioso, segundo 

ela, tendo em vista que o conceito é fundamental para toda concepção de ciência kuhniana. 

Masterman suscita a hipótese de que isso talvez tenha ocorrido pois a Estrutura é um livro 

―cientificamente claro e filosoficamente obscuro‖ (MASTERMAN, 1979, p. 73).  

A clareza do ponto de vista científico em contraste com a obscuridade da perspectiva 

filosófica expressa o que Masterman chamará de ―dupla reação forjada pela obra‖, pois para 

os cientistas foi considerada de fácil compreensão, sendo apreciada e bem recebida. Mas, por 

outro lado, por parte dos filósofos, foi considerada pouco familiar, estranha e opaca, devido as 

muitas interpretações que poderiam ser realizadas a partir dela. Tal ambiguidade pode ser 

compreendida tendo em vista que a descrição pormenorizada das fases da ciência e das 

                                                           
27

 KUHN, 2000, p. 300. 
28

 MASTERMAN apud KUHN, 2000, p. 299-300. 
29

 Doravante, Estrutura. 
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revoluções científicas parte de diversos campos de pesquisa, não apenas da história e da 

filosofia da ciência, mas também da sociologia e da psicologia, por exemplo.  

Masterman deixa explícito sua admiração por Kuhn, tendo como suposição que ele é 

um dos filósofos mais notáveis de seu tempo. A comentadora diz assumir como verdadeiro o 

escopo teórico desenvolvido por Kuhn, ressaltando principalmente a existência da ciência 

normal que, segundo ela, é um ―fato notável, esmagadoramente óbvio‖ (MASTERMAN, 

1979, p. 73). Além disso, destaca que seu ensaio parte de um ponto de vista mais científico do 

que filosófico devido a sua formação em Ciências da Computação. 

Segundo a comentadora, os diversos usos e as diferentes concepções com que o termo 

‗paradigma‘ é empregado na Estrutura constituem uma de suas dificuldades vitais. Isto 

porque o termo se refere a um elemento a partir do qual se organiza e do qual depende toda 

articulação argumentativa que sustenta a teoria da natureza das revoluções científicas.  

Os filósofos, segundo a comentadora, percebendo o emprego polissêmico do termo 

criticaram-no, mas nunca se deram ao trabalho de tentar esclarecer a questão. Pelo contrário, 

diz Masterman, assumiram que o termo se referia a uma ―teoria básica‖ ou a um ―ponto de 

vista metafísico geral‖ (MASTERMAN, 1979, p. 75) sem uma investigação mais rigorosa e 

pormenorizada. 

Neste ensaio clássico, a comentadora identifica pelo menos vinte e um sentidos 

diferentes para o termo. Diante dessa constatação, pergunta: ―Haverá alguma coisa em 

comum entre todos? Haverá, filosoficamente falando, alguma coisa definida ou geral acerca 

da noção de paradigma que Kuhn está tentando esclarecer?‖ (MASTERMAN, 1979, p. 79). 

Em uma tentativa preliminar de responder essa questão, Masterman organiza os vinte 

e um sentidos, em três categorias principais: paradigmas de construção, paradigmas 

sociológicos e paradigmas metafísicos. 

Sob o epíteto de paradigmas de construção, Masterman reunirá aqueles usos do termo 

que se referem ao paradigma como um artefato, como um dispositivo, de um ponto de vista 

mais instrumental e concreto. Essa categoria contempla as significações do paradigma,  

 
como verdadeiro manual ou obra clássica (p. 10), como fornecedor de instrumentos 

(p. 37 e 76), como instrumentação real (p. 59 e 60); linguisticamente, como 

paradigma gramatical (p. 23), ilustrativamente, como analogia (v.g. à p. 14); e 

psicologicamente, como figura de gestalt e como baralho de cartas anômalo. (p. 63 e 

85) (MASTERMAN, 1979, p. 80). 

 

As significações que Masterman (1979) reúne sob o epíteto de paradigmas 

sociológicos referem-se ao termo como ―realização científica universalmente reconhecida (p. 
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x), como realização científica concreta (p. 10-11), como conjunto de instituições políticas (p. 

91) e também como decisão judicial aceita (p. 23)‖ (MASTERMAN, 1979, p. 80). 

Os significados reunidos sob o epíteto de paradigmas metafísicos ou metaparadigmas 

referem-se ao termo como: 

 
A um conjunto de crenças (p. 4), a um mito (p. 2), a uma especulação metafísica 

bem-sucedida (p. 17), a um modelo (p. 102), a um novo modo de ver (p. 117-21), a 

um princípio organizador que governa a própria percepção (p. 120), a um mapa (p. 

108), e a alguma coisa que determina uma grande área de realidade (p. 128) 

(MASTERMAN, 1979, p. 79). 

 

De todo modo, como ressalta Masterman (1979), apesar das muitas significações e 

padrões sinonímicos utilizados no decorrer da obra, Kuhn deixa explícito que o vocábulo não 

se equipara à teoria. O paradigma ou é muito mais abrangente que uma teoria científica, como 

observamos na categoria de paradigma metafísico, ou se refere a algo menor, como acontece 

na categoria de paradigmas de artefato, em que o paradigma pode ser ―uma simples parte de 

um aparato, ou seja, qualquer coisa capaz de provocar a ocorrência real de uma solução de 

enigma‖ (MASTERMAN, 1979, p. 81). 

Sob a perspectiva sociológica, o paradigma é um conjunto de hábitos e a única 

definição explícita do termo na Estrutura é fornecida conforme essa categoria. No Capítulo 1 

da obra, a definição aparece já nas linhas iniciais do primeiro parágrafo em que o filósofo 

explica o tipo de pesquisa realizada em fase de ciência normal. Os paradigmas seriam as 

realizações científicas que compartilham duas características, em primeiro lugar, devem ser 

mais atraentes do que os paradigmas concorrentes e, em segundo lugar, devem deixar 

questões em aberto para que este grupo de pesquisadores se ocupem em resolvê-los. 

Segundo Masterman (1979), existem duas razões pelas quais não devemos levar em 

conta a definição sociológica de paradigma. Uma diz respeito à constatação de que ainda 

podem ser inferidas mais duas categorias semânticas para paradigmas (metafísicos e de 

construção); e a outra, a comentadora argumentará, que qualquer definição de paradigma do 

ponto de vista sociológico é circular, devido a uma referência implícita entre a definição de 

paradigma e a definição de realização científica concreta. Nas palavras de Masterman, lemos: 

 
Mas deixando de lado que Kuhn, tomado agora como filósofo, disse realmente a 

respeito de paradigmas, há uma razão mais profunda e imediata para não nos 

contentarmos com um sentido puramente sociológico de ―paradigma‖; e essa razão é 

que qualquer definição deste último não pode deixar de ser circular. Pois, a fim de 

estabelecer a prioridade (temporal) do paradigma em relação à teoria na ação 

científica, temos de defini-lo, sociologicamente, como realização científica concreta 

já conhecida, ou conjunto já estabelecido de hábitos. Mas como poderá o próprio 

cientista numa nova ciência, descobrir primeiro que está seguindo numa futura 

realização científica concreta, se não souber que está seguindo um paradigma? Há 
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aqui claramente uma circularidade: primeiro definimos o paradigma como realização 

já concluída; depois, de outro ponto de vista, descrevemos a realização como 

construída em torno de um paradigma já existente. (MASTERMAN, p. 84, 1979, 

itálicos da autora) 

 

Isto quer dizer, uma conceituação de paradigma desde o ponto de vista sociológico 

pressupõe definir um paradigma como uma realização científica concreta já conhecida, ou 

como um conjunto de hábitos já estabelecidos. Contudo, as expressões já é conhecida e já 

estabelecido levam-nos a constatar que o paradigma já está teorizado. Deste modo, em 

primeiro lugar, a condição da prioridade temporal do paradigma em relação à teoria na ação 

científica não está sendo satisfeita, pois a própria definição pressupõe que ele não é anterior à 

teoria, neste caso, teorizado, o paradigma é a própria teoria. E, em segundo lugar, como nos 

diz Masterman, define-se um paradigma como uma realização científica já concluída e depois, 

descreve-se a realização científica como construída em torno de um paradigma.  

A circularidade e a dificuldade que a conceituação impõem ficam ainda mais claras se 

pensarmos no caso de uma ciência nova onde ainda não há uma teoria que regule o fazer 

científico. Segundo a comentadora, se tentássemos encontrar um paradigma ou paradigmas 

em processo de formação tendo apenas como critério a definição sociológica de paradigma 

nós não poderíamos identificá-lo, pois o conceito sociológico de paradigma pressupõe o 

paradigma como realização científica concreta e passada, portanto, conhecido, teorizado e 

identificado. Contudo, em uma ciência nova não podemos encontrá-lo. Neste caso, o 

paradigma, como realização científica concreta, ainda não é conhecido, e então, na análise de 

uma nova ciência, precisamos de um outro parâmetro, de um outro conceito que nos permita 

identificar o que é o paradigma e como ele opera. 

Masterman (1979) é enfática ao dizer que o sentido principal de paradigma deve ser 

filosófico e não sociológico. Assim, quem pergunta ―Que é, na realidade, este ―paradigma‖? 

Que é essa entidade?‖ (MASTERMAN, 1979, p. 85) deveria ser convidado a observar o que 

acontece na prática em um novo campo científico, pois em novas ciências ainda falta uma 

teoria que as regule. Segundo a comentadora, o que será observado é que o que se faz é 

utilizar ―algum truque, ou técnica embrionária, ou uma imagem e um discernimento da sua 

aplicabilidade nesse campo‖ (MASTERMAN, 1979, p. 85). 

Na análise da comentadora, quando não se tem teoria, se tem um truque, um artefato e 

um discernimento quanto ao seu modo de aplicação. E posteriormente, truques, filosofias, 

aliados à matemática e a experimentos mais elaborados se tornarão uma realização científica 

concreta. Assim, fica para Masterman corroborada a tese de que o conceito principal de 

paradigma é aquele que se refere a paradigma de construção, pois, na ausência de uma teoria, 
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a alternativa que o cientista tem é de, cito: ―‗continuar como estamos indo agora‘; isto é, com 

algum truque, ou técnica embrionária, ou imagem e um discernimento da sua aplicabilidade 

nesse campo . E é esse truque, mais esse discernimento que, juntos, constituem o paradigma‖ 

(MASTERMAN, 1979, p. 85). E, em seguida, com o desenvolvimento de uma nova ciência, o 

problema real e mais fundamental será descrever filosoficamente o truque ou o experimento 

original em que se funda o paradigma sociológico. É necessário que antes que o paradigma 

forneça um conjunto de hábitos que forneça – ou, que ele seja – o meio para resolver os 

enigmas que se apresentam na ciência normal. O paradigma sociológico e o que está 

implicado nessa conceituação aparecem depois do artefato, do truque, ou seja, depois do 

paradigma de construção. 

Masterman (1979) diz que se perguntarmos o que é o paradigma kuhniano, o problema 

da polissemia do termo, de suas múltiplas definições dificulta a resposta. Mas se 

perguntarmos pelo que faz um paradigma, assumindo que falamos sobre e a partir da fase da 

ciência normal, dentre as três categorias apresentadas, a que melhor responde a questão é o 

sentido de paradigmas de construção, não o metafísico, nem o sociológico. O paradigma é 

tomado como um artefato porque opera como instrumento para a solução de enigmas na fase 

da ciência normal. O significado do que se tem em mente com o uso da palavra enigma, diz 

respeito a um tipo de problema que tem sua solução resguardada pelo paradigma. A 

dificuldade da resolução do enigma, na fase de ciência normal, é responder à pergunta 

―como‖, e isso exige que o cientista tenha perspicácia e criatividade para encontrar um modo 

de solucioná-lo. Nas palavras de Masterman: 

 

O enigma científico normal tem sempre uma solução (p. 36) garantida pelo 

paradigma, mas que requer engenho e perspicácia para ser encontrada. Tipicamente 

(p. 35), a solução é conhecida com antecipação, como acontece com qualquer outro 

enigma, mas o caminho passo a passo que conduz a ela não o é. O cientista normal é 

um adepto da solução de enigmas (p. 37); e é nessa solução de enigmas – não apenas 

um vago ―solucionamento de problemas‖, mas uma solução de enigmas – que 

consiste prototipicamente a ciência normal. E um enigma é sempre um artefato. Está 

certo dizer que o paradigma ―fornece instrumentos‖ (p. 36 e 37) ou, vagamente, que 

possibilita a solução de problemas. Continua a ser verdade que no tocante a qualquer 

enigma que deva ser solucionado pelo emprego do paradigma, este terá de ser uma 

construção, um artefato, um sistema, um instrumento; juntamente com o manual de 

instruções para utilizá-lo com êxito e um método de interpretação do que ele faz. 

(MASTERMAN, 1979, p. 86) 

 

Masterman (1979) nos diz que para Kuhn, existe algo de concreto e sociologicamente 

descritível quando ainda não existe uma teoria que regule o fazer científico. Assim, a 

originalidade da investigação levada a cabo pelo filósofo consistiria no fato de que ela 

requereu, necessariamente, ―uma investigação das formas cruas e das fases iniciais da 
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ciência‖ (MASTERMAN, 1979, p. 83). E, deste modo, investigar as formas cruas e as fases 

iniciais da ciência inclui investigar aquilo que opera antes que se possa ter qualquer teoria, 

isto quer dizer, investigar a natureza do próprio paradigma, que é aquilo que concretamente 

regula o fazer científico quando ainda não existe uma teoria que o faça.  

No entanto, mesmo se assumirmos para o paradigma o sentido de paradigmas de 

construção, como a própria comentadora explicita, ainda pode-se objetar: ―E então, o que 

Kuhn pensa existir antes do próprio paradigma?‖ (MASTERMAN, 1979, p. 89), tendo em 

vista que para o filósofo existe o paradigma antes mesmo que exista a teoria? Isto quer dizer, 

o que existe antes mesmo do paradigma, assumido o termo ʽparadigmaʼ no sentido de 

paradigma de construção? Nesse ponto, nem mesmo Masterman diz concordar com Kuhn, 

pois segundo ela, ele deixa de investigar rigorosamente a fase pré-paradigmática da ciência, 

que é a fase que antecede a ciência normal. Segundo a comentadora, Kuhn deixa de distinguir 

―três estados de coisas‖, a saber, ciência não-paradigmática, ciência multiparadigmática e 

ciência biparadigmática. 

A ciência não-paradigmática ou fase pré-paradigmática seria um caso em que a 

pesquisa realizada por estudiosos de determinado campo não é regulada por um paradigma, 

portanto, os fatos são organizados de forma fortuita e parecem ser igualmente relevantes. 

Kuhn assume a possibilidade de um tipo de pesquisa científica sem paradigmas, mas afirma 

que essa investigação seria não-esotérica e que o resultado de tal trabalho é algo menor do que 

ciência. Segundo ele, nessa fase todo cientista recomeça do princípio e até mesmo a atividade 

científica não se distingue da filosofia. 

A ciência multiparadigmática refere-se a uma situação em que se encontra um excesso 

de paradigmas que divergem entre si. Essa fase termina quando algum grupo propõe um 

paradigma mais profundo, mais ―cru‖, capaz de desarticular e colapsar as teorias rivais, 

precisamente quando esse paradigma se mostra mais eficaz. 

A ciência bi-paradigmática ocorre quando existem dois paradigmas concorrentes 

competidores entre si. Segundo Kuhn, esse tipo de situação ocorreria antes de uma revolução 

científica e manifestaria as mesmas características da fase pré-paradigmática. 

Masterman (1979) considera um equívoco Kuhn não distinguir detalhadamente e 

atentamente esses três estados de coisas. Kuhn assume que poderia haver uma fase de 

pesquisa científica sem paradigmas, ou com muitos paradigmas, mas não diferencia-os. Tal 

obscuridade pode dar a entender que esses estados seriam idênticos, e, além disso, Masterman 

atribui tal equívoco a reduzida importância que Kuhn atribui a tecnologia, cito: 
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A razão por que Kuhn deixa de distinguir suficientemente a ciência não-

paradigmática da ciência multiparadigmática e, portanto, de ligar suficientemente a 

ciência multiparadigmática à ciência biparadigmática, deve-se, em parte, a uma 

confusão; depois de dizer que pode haver uma espécie de pesquisa científica sem 

paradigmas, acrescenta: ―ou, pelo menos, sem nenhum tão inequívoco e cogente 

quanto os acima nomeados‖ (p. 11), como se esses dois estados de coisas fossem 

idênticos. Deve-se também, em parte, ao lugar insuficiente dentro da ciência que ele 

concede à tecnologia, que existe em abundância e às vezes até em excesso na ciência 

multiparadigmática, mas apenas de modo insignificante, se é que existe realmente, 

na ciência não-paradigmática. (MASTERMAN, 1979, p. 91) 

 

De todo modo, apesar das considerações acerca desses três estados de coisas, 

Masterman faz uma simplificação dizendo que aquilo que marca a diferença entre a fase da 

ciência normal e a fase pré-paradigmática da ciência, é a presença do paradigma. Caso não 

tenhamos um paradigma, o que se observa no campo de pesquisa é uma investigação 

filosófica ou uma investigação de qualquer outra natureza que não científica. Ciência então, é 

sempre uma atividade regulada por um paradigma, cito: 

 
Em oposição a este complicado e confuso exame pré-paradigmático da teoria de 

Kuhn (e levando a sério sua noção de ―ciência normal‖) simplifiquei a posição 

dizendo francamente que, quando a ―ciência normal‖ principia, em qualquer lugar, 

ali teremos ciência, e onde ela não principia, ali teremos filosofia ou qualquer outra 

coisa, menos ciência, e que é sempre algum truque de solução-de-enigmas, de 

emprego de construções, que dá início à ciência normal. (MASTERMAN, p. 91, 

1979) 

 

Essa simplificação, como ressalta Masterman (1979), pode acarretar duas objeções. A 

primeira diz que com esse critério não será possível distinguir uma nova linha de pesquisa de 

uma ciência, isto quer dizer, que não será possível distinguir a ciência multiparadigmática da 

ciência normal. Essa consideração, segundo ela, é verdadeira, porque mesmo sob sua 

perspectiva só é possível distinguir a fase multiparadigmática da ciência normal em 

retrospectiva depois de que a ciência normal já se estabeleceu. A segunda objeção pode ser 

forjada a partir da asserção de que só é possível distinguir a ciência da filosofia quando tal 

campo adquire um paradigma, uma vez que tal aquisição indicaria o início de uma 

investigação genuinamente científica. 

Contudo, em alguns casos poderia ser observado o desenvolvimento prematuro da 

ciência normal sem que a veracidade do paradigma seja constatada. Para Masterman, essa 

objeção é relevante, mas de todo modo, mesmo que isso aconteça, posteriormente, as 

pseudociências deixarão de produzir resultados e fracassarão. 

Deste modo, considerando um paradigma desde a definição de paradigma de 

construção, Masterman passa à descrição de como é possível a natureza do artefato analisando 

a própria natureza dessa compreensão, cito: 
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Tendo feito o que se pode fazer para estabelecer não-sociologicamente um 

paradigma kuhniano como um truque ou expediente genuinamente compreensivo de 

solução-de-enigmas, examinemos agora não só a natureza do expediente mas 

também, se possível, a natureza dessa compreensão (MASTERMAN, p. 92, 1979). 

 

 

Masterman argumenta que, ―se o paradigma fosse apenas uma construção ou artefato 

interpretável cujo uso se tivesse convertido em instituição social estabelecida‖ 

(MASTERMAN, 1979, p. 92), ou seja, o paradigma sociologicamente definido, teríamos 

dificuldade em diferenciar tal concepção da ―concepção hipotético-dedutiva sociologicamente 

sofisticada‖ (MASTERMAN, 1979, p. 92). Assim, deve-se esclarecer em que sentido o 

modus operandi do paradigma como artefato permite que ele seja distinto de outras 

concepções. 

Segundo a comentadora, o que distingue as duas concepções é a questão de que o 

paradigma em ciência normal, sendo solucionador de enigmas, é um ―modo de ver‖ concreto. 

Masterman quer ressaltar a característica de concretude do paradigma para mostrar como 

Kuhn, diferentemente de outros filósofos, escapa de uma concepção etérea, abstrata e teórica 

da ciência, colocando às vistas um componente real e concreto. O paradigma de construção 

não pode ser uma simples analogia, ele tem de ser um artefato real usado analogicamente. 

O paradigma de construção para a solução de enigmas é uma ―imagem‖ de alguma 

coisa A aplicada de modo a proporcionar um novo modo de ver em alguma coisa B. Não é 

suficiente dizer que ―é uma imagem ou um dispositivo concreto construído analogicamente‖ 

(MASTERMAN, 1979, p. 94), o paradigma kuhniano, cito:  

 
Difere porque o seu paradigma é uma ―imagem‖ concreta de alguma coisa, A, usada 

analogicamente para descrever outra coisa concreta, B. Ele tem assim duas espécies 

de concretismos, e não uma: o concretismo que trouxe consigo por ser uma 

―imagem‖ de A, e o segundo concretismo, que agora adquiriu, por ser aplicado a B. 

(MASTERMAN, 1979, p. 94-95) 

 

Assim, a ciência começa com um artefato que se torna inicialmente um ―veículo de 

pesquisa‖ e, se tiver êxito, se torna um paradigma, cito: 

 
Ou seja, o truque que, como eu já disse, começa toda a ciência nova, é que uma 

construção conhecida, um artefato, torna-se um ―veículo de pesquisa‖ e, ao mesmo 

tempo, se tiver êxito, um paradigma, ao ser aplicado a um novo material e de um 

modo não-óbvio. (MASTERMAN, 1979, p. 94-95) 

 

Considerar o paradigma como um artefato é considerá-lo a partir de duas espécies de 

concretismos, A e B. A concretude A deriva de A ser uma imagem de algo concreto, e a 

concretude B porque ele adquire outro concretismo quando é aplicado em B. Segundo 
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Masterman (1979), a concepção hipotético-dedutiva tenta explicar o concretismo B, mas a 

primeira forma não é de modo algum explicada. A concepção paradigmática de Kuhn destaca 

o primeiro componente, a concepção hipotético-dedutiva, o segundo. Para Masterman (1979), 

o empreendimento essencial para o entendimento do que seja o paradigma kuhniano consiste 

então em retirar o componente A de uma teoria desenvolvida. 

 

Palavras-chave: A Estrutura das Revoluções Científicas, Paradigmas, Thomas Kuhn 
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar, na perspectiva nietzschiana, alguns 

aspectos da teoria da décadence desenvolvida pelo autor, especialmente o seu embate com a 

arte do século XIX. Para realizar tal empreitada, nos deteremos na terceira fase do filósofo e 

nos escritos do último ano de produção de Nietzsche. A partir da publicação, em 1788, do 

livro de Edward Gibbon
31

, História do declínio e da queda do Império Romano, o modelo de 

declínio prevaleceu na análise do período que hoje é intitulado como Antiguidade Tardia. As 

teorias de declínio que dominaram a historiografia desde a segunda metade do século XVIII 

até meados do século XIX apresentavam a décadence do mundo antigo como um 

emparelhamento por baixo da sociedade antiga e de sua cultura sob uma atividade aliada por 

dois fatores: a cristianização, propagadora de um populismo cultural, e o embrutecimento 

                                                           
30

 Bacharel em Filosofia pela Faculdade Católica de Fortaleza (FCF). Mestre em Filosofia pela Universidade 
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 Edward Gibbon nasceu em uma pequena cidade da Inglaterra, Putney, em 1737. É autor de Declínio e queda 

do Império Romano, publicado em seis volumes, entre 1776 e 1778. Considerada uma das mais importantes 

obras da historiografia universal, todos os seis volumes são fundamentais para o estudo sobre o Império Romano 

e as causas de sua ruína. Gibbon morreu em Londres, em 1794.   
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devastador das mais altas formas de potência das contribuições e realizações da tradição 

clássica. Portanto, a décadence do Império Romano foi submetida a causas como a 

mestiçagem e a hibridação, ao embrutecimento cultural e ao aniquilamento dos tipos mais 

fortes, impelindo o continente europeu à uma idêntica perda tanto de identidade cultural 

quanto moral.  

Dessa maneira, não somente a obra já mencionada de Gibbon, mas também de Nicolas 

Boileau (crítico e poeta francês) e de Montesquieu (filósofo político e escritor francês), cujo 

livro Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência, de 

Montesquieu, em edição de 1836, fazia parte da biblioteca de Nietzsche, são de suma 

relevância e contribuição para o desenvolvimento do conceito de décadence na ótica do autor 

de Zaratustra. Então, a partir de Montesquieu, assim como de Gibbon, o conceito de 

décadence é aplicado, com um sentido moral de menor ou maior veemência, para descrever o 

declínio do Império Romano. Dessa maneira, essas influências foram fundamentais para que 

Nietzsche deslocasse o termo décadence para a condição do presente (modernidade).         

Mas Nietzsche, a partir dos seus textos de 1888, vai além no que tange à história 

conceitual do termo décadence. Sendo assim, é possível compreendê-lo de modo tripartite, 

isto é, em primeiro plano, com o declínio do Império Romano divulgado pelo cristianismo de 

Paulo de Tarso, causando um enfraquecimento cultural e moral, seguindo o caminho já 

trilhado por Gibbon. Em um segundo momento, o termo décadence é a autopredicação de um 

movimento artístico surgido na França ao redor de Paul Verlaine e, sobretudo, Charles 

Baudelaire
32

, que içaram, à condição de programa, a retirada das estruturas normativas 

burguesas e a negação dos valores burgueses vigentes. O jornalista francês Anatole Baju, 

fundador da revista Le décadent
33

, publicada entre 1886 e 1889, também contribui 
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 Considerados como ―poetas malditos‖, Paul Verlaine e Charles Baudelaire foram expoentes de um movimento 

literário que surgiu na França a partir da segunda metade do século XIX: o simbolismo. Esta corrente estava 

presente também em outras expressões artísticas, como a pintura, a escultura e a música. Sua principal 

característica é uma interpretação pessimista e subjetiva da realidade. Em 1857, Baudelaire publicou o livro de 

poemas As Flores do Mal. Nessa obra, boa parte das tendências que posteriormente seriam consideradas 

simbolistas estão presentes e, por isso, foram demasiadamente revolucionárias na literatura europeia do final do 

século XIX.   
33

 ―Por uma questão cronológica, o Decadentismo situou-se entre os anos de 1880 a 1890 e, ficou conhecido do 

grande público através de manifesto. O manifesto decadentista foi publicado em 1886, na França, por Anatole 

Baju, fundador do jornal Le Decadent, o qual reuniu muitos artistas inspiradores desse movimento como: 

Verlaine, Maurice du Plessys, Jean Lorrain, Laurent Tailhade, etc. (...) A escola literária decadentista surgiu na 

França em um dos períodos históricos mais conturbados da humanidade, final do século XIX, quando 

abundavam tendências, revoltas, revoluções, filosofias e estéticas. Era a época das invenções tecnológicas e da 

doutrina positivista. Surgiam parafernálias eletrônicas, como o telefone, o transporte de massa e a lâmpada 

elétrica, na mesma proporção que se espalhavam os ideais positivistas, que pregavam a submissão da imaginação 

à observação dos fatos‖ (SILVA, 2008, p. 1).  
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significativamente para a organização e a publicação das obras dos escritores do movimento 

décadent.  

Sob tais influências e com a significativa contribuição do crítico literário Paul Bourget 

Nietzsche encontrou o movimento literário que concerne à décadence distintamente 

documentado nos Ensaios de Psicologia Contemporânea do crítico francês.  Por fim, na 

terceira parte da interpretação nietzschiana do conceito de décadence, o uso psicofisiológico 

do termo, no sentido de degenerescência fisiológica do corpo, também é bastante difundido 

entre os fisiólogos, médicos e cientistas contemporâneos de Nietzsche. Mas, de forma 

particular, o filósofo alemão irá ligar estreitamente a décadence à sua doutrina da vontade de 

poder, que se manifesta tanto na cultura quanto no indivíduo. 

Desse modo, desde a segunda metade do século XIX na França, a palavra décadence 

era proferida exaustivamente. Parte disso deve-se ao fato de que o país estava passando por 

um momento histórico-político bastante delimitado. A décadence transitava por Paris. A 

metrópole francesa era o epicentro das ciências e das artes. Na área da psicologia, da 

fisiologia e da arte, Paris também era a referência. Sendo assim, em todas as esferas da 

sociedade parisiense o discurso décadent, de alguma forma, estava presente. 

Em 1883, foi publicado na França o livro Ensaios de Psicologia Contemporânea, de 

Paul Bourget. Esta obra é considerada uma referência para o imaginário décadent francês. 

Nesse mesmo ano, Nietzsche viaja para a capital francesa, momento no qual surge o interesse 

do filósofo alemão pelos poetas franceses da décadence, que tinham como um dos seus 

principais objetivos o combate entre as formas tradicionais e as novas formas da civilização 

moderna. A partir dessas leituras da literatura francesa de meados do século XIX, Nietzsche 

desenvolveu a base da sua filosofia tardia, isto é, a terceira fase do filósofo alemão. Críticos 

literários como Paul Bourget e Charles Augustin Sainte-Beuve; escritores e poetas como 

Flaubert, Baudelaire e Stendhal, entre outros foram essenciais para a elaboração e o 

desenvolvimento do projeto filosófico nietzschiano da Transvaloração de todos os valores.  

Portanto, sob a influência desses críticos e literatos, o filósofo se depara com uma 

forma de linguagem que irá possibilitar um modo de expressão extramoral que foi 

fundamental para definir sua filosofia a partir de 1883. Seguindo o fluxo dessas influências, 

Nietzsche agregará na sua bagagem intelectual a contribuição dos cientistas franceses para 

fundamentar, efetivamente, sua teoria filosófica. Desse modo, psicólogos e fisiólogos 

fornecerão para o filósofo os insumos para uma filosofia do futuro
34

. Nomes como o do 
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 ―Os filósofos do futuro são tipos que pertencem ao período tardio da obra de Nietzsche e podem ser associados 

ao espírito livre. (...) Nietzsche entende que esse tipo nunca existiu em sua época, mas teve de ser pensado como 
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médico Charles Samson Féré
35

 e do fisiologista Claude Bernard
36

 foram de suma importância 

para a investigação de Nietzsche sobre a décadence
37

 e sua intima relação com a fisiologia
38

, 

especialmente nos seus aspectos filosóficos, artísticos e religiosos.  

Com efeito, no período o autor faz uma investigação minuciosa de Richard Wagner, 

em O caso Wagner, de Sócrates, no Crepúsculo dos Ídolos, todos escritos em 1888.  Diante 

disso, no primeiro momento, a fim de introduzirmo-nos no procedimento genealógico-

fisiológico por meio do qual o filósofo investiga a arte da décadence, destacaremos alguns 

aspectos específicos do contexto histórico do conceito de décadence no movimento literário 

francês da segunda metade do século XIX. Em seguida, a análise e os efeitos fisiopsicológicos 

causados pela música de Wagner, ilustrados por Nietzsche, fornecerão a matéria-prima para 

comparar a melodia infinita de Wagner com a música mediterrânea de Bizet, assim como, os 

sintomas e efeitos que repercutem na vida do indivíduo. Logo após, a investigação percorre o 

caminho da décadence fisiopsicológica que se manifesta em filosofias como a de Sócrates e 

Platão, apontando sua interpretação para a configuração fisiopsicológica da décadence de 

Sócrates (anarquia dos instintos), a fim de demonstrar que este conceito foi comum aos 

filósofos que interpretaram equivocadamente a vida, desvalorizando-a. Dito isso, adotaremos 

como fio condutor argumentativo do presente trabalho três contextualizações internas da 

filosofia de Nietzsche a respeito do conceito de décadence. A primeira, tendo como pano de 

fundo os textos do crítico literário francês Paul Bourget, em especial Ensaios de Psicologia 

Contemporânea e Novos ensaios de Psicologia Contemporânea. Esses escritos foram 

essenciais para que o filósofo alemão despertasse seu interesse pelo termo décadence, 

possibilitando-o fazer um diagnóstico da arte (música de Wagner) e da modernidade. A 

                                                                                                                                                                                     
uma estratégia para o enfraquecimento das questões que tinha diante de si. Essa consideração faz transparecer 

um problema central que está ligado aos dois tipos, ou seja, à crítica à modernidade e aos valores 

contemporâneos ao filósofo‖ (LIMA, 2016, p. 233).    
35

 Charles Féré foi um médico francês que atuou na segunda metade do século XIX. Sua obra, Dégénérescence 

et criminalité (1888), influenciou significativamente Nietzsche em sua última fase, no que diz respeito ao 

conceito de décadence.    
36

 Claude Bernard (1813-1878), fisiologista francês, produziu trabalhos sobre as funções do pâncreas, do fígado 

e sobre o sistema vasomotor. 
37

 ―Para Nietzsche, décadence é a desagregação dos instintos (Instinkte), tanto do indivíduo quanto da cultura, os 

quais não podem mais encontrar condições que propiciem o crescimento de potência, pois perderam toda a 

capacidade de seleção, supondo que tudo se equivale, tudo é nivelado, não há um estilo próprio, e podem até 

mesmo aceitar o que é prejudicial ou ruim (schlecht), ou seja, o que impede o crescimento de potência‖. 

(FREZZATTI JR., 2016, p. 179).    
38

 ―Há um uso da palavra ―fisiologia‖ que é propriamente nietzschiano e ocorre no contexto da doutrina da 

vontade de potência; ele está fortemente ligado à noção de fisiopsicologia: processos fisiológicos enquanto luta 

de quanta de potência (impulsos ou forças) por crescimento. Assim, Nietzsche passa a considerar fisiológico não 

apenas corpos vivos, mas também o âmbito inorgânico e o âmbito das produções humanas, tais como Estado, 

religião, arte, filosofia, ciência. Fisiologia, nesse sentido, ultrapassa o âmbito biológico, mas ainda se refere a um 

organismo ou a uma organização, ou seja, a um conjunto de forças ou impulsos ou, ainda, a uma configuração 

fisiológica‖ (FREZZATTI JR., 2016, p. 237). 
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segunda contextualização da décadence, assim como as noções de décadence e psicologia, 

perpassa O Caso Wagner, sendo que Nietzsche continuará inserido nesse mesmo contexto em 

Crepúsculo dos ídolos. Nessa leitura, o filósofo grego Sócrates, personagem principal dos 

diálogos de Platão, compreende a filosofia como uma busca da verdade que se revelará 

somente em um além-mundo. Diante disso, Nietzsche, na segunda parte de Crepúsculo dos 

ídolos, intitulada ―O problema de Sócrates‖, colocará uma lente de aumento sobre o filósofo 

grego para avaliar suas configurações fisiológicas décadents. Para ele, a busca pela verdade, a 

moral e a dialética socráticas são cicutas que propiciam a anarquia dos instintos, causando 

uma décadence generalizada no indivíduo e na cultura ateniense. 

 

Palavras-chave: Décadence. Wagner. Sócrates. Arte. Filosofia.    
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século XX, dialogando, para tanto com  a Sociologia do Corpo, de David Le Breton; a 

filosofia do Absurdo, de Albert Camus, e o conceito de ―Corpo-satírico‖, presente na obra ―O 

nascimento da tragédia, ou ‗Helenismo e pessimismo‘‖ (NIETZSCHE, 1992), bem como: 

investigar o termo ―esquizofrenia‖, à luz da psicanálise lacaniana e os pensamentos de Eugen 

Bleuler,  

―Corpo-esquizo: intersecções entre filosofia e performance‖ surge do entendimento de 

que as artes da cena podem ser melhor compreendidas não só através de sua história, que é, na 

maioria das vezes, múltipla e não linear, mas, sobretudo, a partir da percepção de que há 

algumas determinações teóricas subjacentes a cada momento histórico que sempre acabam 

por marcar de forma indelével as produções artístico-teóricas de cada época.  

Cabe ressaltar que o que foi investigado nesta pesquisa como ‗corpo-esquizo‘, não é 

uma transferência corporal em forma de ilusão ou alucinação. É um ser que se faz dividido, e 

por isso mesmo se multiplica, no sentido de sua etimologia grega: um ser skhízein (esquizo), 

que não ocupa um locus existencial fixo, e sim, um corpo que se ―fixa‖ no entre, criando em 

sua performance um corpo liminar caótico e que se ordena pelo caos. Historicamente, a 

psicanálise e a filosofia moderna ocuparam-se de pensar as fronteiras entre corpo e mente, a 

substancialidade, ou não, da subjetividade, que se fragmentou ao longo das últimas décadas. 

Entretanto, o termo ―corpo-esquizo’ é sem dúvidas, um conceito emprestado empiricamente 

da contemporaneidade: um período que por si só é fluido, líquido e paira sobre uma constante 

dúvida e crise ―estética-existencial‖. 

Para desenvolvimento desta, a metodologia escolhida é a usual de pesquisa 

bibliográfica (LAKATOS e MARCONI, 2004), posto que esta se baseia na revisão de 

literatura, na discussão e interpretação de dados coletados em livros, teses e periódicos, 

nacionais e internacionais de modo a se constituir um quadro teórico e a estruturação 

conceitual que dará sustentação ao referencial crítico. 

É fato que, embora o conceito por trás da palavra ―Corpo‖ esteja impregnado no senso 

comum e no imaginário coletivo como um ―tronco orgânico‖, composto por epiderme, órgãos, 

pelos e membros, existem processos que extravasam a questão física corporal para além da 

carne quando a mencionamos. 

Para falar sobre o corpo, sobre o corpo humano em específico, devemos evidenciar a 

história e a cultura que existe por trás dessa construção conceitual, conceituações essas que 

entregam hoje seu caráter difuso, metamórfico e subjetivo. De fato: o que é o corpo? 
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Para isso colocamos como ponto de introdução à pesquisa, os estudos de David Le 

Breton
39

, que procura constatar o fenômeno sociológico por trás da existência corpórea do 

indivíduo no espaço, para isso, observa que a corporeidade é mais ―ser‖ do que ―aparentar‖, e 

que nessa espécie de ―escopo físico‖, o sujeito irá se entender e se expressar através de sua 

própria carne. Le Breton, em entrevista à Barbara Duarte, comenta: 

 
A flexibilidade estende como um fundo da contemporaneidade, o que é dizer sobre o 

trabalho ou o sentimento de si. O corpo não é mais a encarnação irredutível de 

alguém, sim uma construção pessoal, um objeto transitório, suscetível à muitas 

metamorfoses de acordo com as experiências do indivíduo. (LE BRETON, 2010, 

p.90).  

 

Percebemos, na fala do sociólogo francês, que, atualmente, o corpo está entregue a 

uma sociedade que o manipula e tenta controlá-lo constantemente, e tanto sua identidade 

quanto sua existência, podem ser construídas a partir do contato do sujeito com o sistema 

disfarçado de individualidade democrática. Dessa forma, podemos atribuir ao sujeito, um 

caráter de extrema liquidez, existir entre-existências. Para isso, Le Breton postula esse 

comportamento como o extremo contemporâneo. 

Para além dos estudos deste sociológico francês, é impreterível, entretanto, falar sobre 

corpo, sem situar a posição da minha existência, no espaço social e cultural em que esta 

pesquisa está circunscrita. Um corpo branco, um corpo homem e um corpo privilegiado, que 

também é um corpo latino. Um corpo que foi moldado sistemicamente a partir dos 

mecanismos que Le Breton afirma exaurir a identidade fixa do indivíduo – não só o 

imperialismo base do capitalismo, mas também a docilidade do corpo colonizado. Contudo, a 

corporeidade latina é alvo de uma construção abjeta existencial há tempos. A usurpação das 

terras indígenas em prol da intensa produtividade colonial imbuiu  aos corpos latinos um 

caráter fluido, adaptável, difuso e esquizofrênico, como veremos no decorrer desta pesquisa. 

Em seu livro As veias abertas da américa latina (1971), Eduardo Galeano escreve ―A 

américa não só carecia de nome‖ (GALEANO, 2010, p.14), e de fato não carecia apenas 

disso. Mas passou a carecer, ao longo dos séculos, de história, identidade e existência. E nessa 

terra construída a partir da cultura de vários e para ninguém, é que se faz necessário realçar a 

multiplicidade existencial de sujeitos-corpos que são tudo e nada ao mesmo tempo.  

Para isso, retornaremos ao pensamento de David Le Breton, dessa vez, em seu livro A 

sociologia do corpo (1992):  

                                                           
39

 David Le Breton é doutor em Antropologia e professor da Universidade de Estraburgo, na França. Possui uma 

ampla pesquisa em relação aos estudos da corporeidade e demais assuntos que se referem ao corpo enquanto 

produto social e manifestação concreta das culturas humanas. É autor de livros como A sociologia do corpo ; 

Adeus ao corpo; As paixões ordinárias; O desaparecer de si, entre outros.   
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Do corpo nascem e se propagam as significações que fundamentam a existência 

individual e coletiva; ele é o eixo da relação com o mundo, o lugar e o tempo nos 

quais a existência toma forma através da fisionomia singular de um ator. (LE 

BRETON, 2007, p.07).  

 

À luz do conceito de Le Breton, ser-corpo, sociologicamente, é ser espaço 

manifestação plural e múltipla, que confere à abstração da existência, um lugar concreto. 

Admitindo a existência como corpórea, estamos admitindo uma pluralidade que cerca a 

fisicalidade do corpo. E de que forma essa corporeidade existencial perpassa a esfera artística 

do Teatro? 

Partindo dessa questão, nos voltamos aos escritos nietzschenianos, sobretudo em sua 

primeira obra O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo (1992). Friedrich 

Nietzsche realiza uma ampla análise do fenômeno trágico grego, relacionando a poesia 

ditirâmbica presente nos rituais de culto ao deus Dioniso, com o nascimento das grandes 

Dionisíacas. 

Ao fazer menção às Dionisíacas, Nietzsche coloca em evidência uma figura da 

mitologia presente em toda manifestação e culto ao deus Dioniso. A presença da 

representação figurativa do corpo de um Sátiro, tanto no ritual quanto nas tragédias, é em si 

mesma uma peça de profundo significado. Por que a utilização de uma criatura que é metade 

homem e metade bode, é a mais profunda representação da natureza do deus do teatro? 

Nietzsche passa a relacionar a existência da imagem do Sátiro nos rituais, com a 

presença de um coro satírico nas dionisíacas. Da mesma forma com que aquele que se 

transfigura em Sátiro representa, em potência, a imagem de Dioniso, para o filósofo, o coro de 

sátiros tornar-se-á um fenômeno massivo de representação. ―O coro ditirâmbico é um coro de 

transformados, [...] se ergue diante de nós uma comunidade de atores inconscientes que se 

encaram reciprocamente como transmutados‖ (NIETZSCHE, 1992, P.60). Contudo, a 

presunção de uma metafísica que entrega à ordem do Ser, uma característica transcendental e 

inata ao indivíduo, não são o objetivo deste estudo. A pesquisa sobre os conceitos 

nietzscheneanos serviram mais como uma constatação da expressão social e cultural nessa 

divisão de existências em um mesmo corpo, do que de fato a inserção de características inatas 

à corporeidade.  

A continuidade dos estudos, mostrou que pensar o corpo em cena, é colocar em 

evidência os processos pelos quais esse corpo passa ao se postar diante o público. O corpo do 

ator é objeto da sociedade, tanto quanto é objeto da arte. Para isso ocorrer, sua existência 

fende em si mesma, passa a ser vários pois, para existir, precisa ser vários. Se torna 
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estrangeiro de seu próprio corpo. Para a explicitação do conceito, podemos evocar a filosofia 

absurda de Albert Camus, onde o mesmo, em seu livro ―O mito de sísifo‖, diz que ―o 

sentimento do absurdo não nasce do simples exame de um fato ou de uma sensação, mas sim 

da comparação entre um estado de fato e uma certa realidade, uma ação e o mundo que a 

supera. O absurdo é essencialmente um divórcio.‖ (CAMUS, 2020, p.41). 

O eterno confronto entre o mundo e o indivíduo, fará com que ele se torne exatamente 

essa multiplicidade. Ser nada é ser, de alguma maneira, tudo. Encontrar-se na esfera 

existencial, para Camus, é se encontrar com a irrelevância de não possuir um significado 

prévio e nem posterior ao contato com o mundo; é de certa maneira, aceitar que somos 

estrangeiros habitando a própria existência. 

Ao mencionarmos a mutabilidade da existência e a capacidade de ressignificação de si 

a partir dos estímulos externos, é quase impossível não associarmos essas características, a 

partir do senso-comum, aos transtornos psicóticos e psiquiátricos – os quais necessitaram 

ganhar relevância nesse estudo,  

Nesse momento, nos debruçamos sobre os dizeres de Jacques Lacan envolvendo as 

psicoses, em seu terceiro seminário, O seminário, livro 3: as psicoses (LACAN, 1985), onde 

o mesmo discorre sobre suas novas constatações referentes às paranoias mentais e às 

esquizofrenias freudianas – junto com um entendimento sobre a vivência do sujeito psicótico 

com a realidade que o cerca.  

O psicanalista francês, atribui ao ser humano um processo eterno de Jogos de 

significantes, onde o sujeito estará sempre conciliando sua realidade com sua própria 

percepção de mundo, usando como referencial, seu próprio caminho psíquico – que o levará a 

ser quem é. A pessoa, assim sendo, está inserida em uma rede de significância – ou cadeia 

significante – que a levará a extrair da realidade, significados que se comuniquem com a 

esfera imagética decorrente de seu próprio contexto psicológico.   

A psicanálise lacaniana nos dirá que, aquele que possui uma psicose está em um 

processo que o exclui de jogar com os signos que se apresentam a ele. De acordo com Lacan, 

ao afirmarmos que o sujeito sadio está em constante jogo de significantes, afirmaremos, 

portanto, o seu contrário ao indivíduo psicótico e ―que, na psicose, algo vem faltar na relação 

do sujeito com a realidade‖ (LACAN, 1985, p.283). Assim, ele irá diagnosticar o psicótico 

com uma ausência de uma estrutura, denominada por ele, como o ponto de basta. Para isso, o 

autor afirmará que: 

 

O que vem ao primeiro plano mostra que o sujeito está submetido a uma prova, ao 

problema de alguma falta concernente ao discurso permanente que sustenta o 
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quotidiano, a coisa bruta da experiência humana. Do monólogo permanente, alguma 

coisa se destaca, que aparece como uma espécie de música a várias vozes. (LACAN, 

1985, p.284). 

  

E nessa estrutura existencial, onde ao significar sua realidade, o psicótico ouve uma 

música cantada à várias vozes, é que podemos começar a traçar paralelos com o raciocínio 

presente durante todo o escopo do texto. Enquanto foi apresentado a constatação de uma 

existência que é produto de seu meio, e por isso, torna-se difusa, as concepções lacanianas nos 

trazem uma visão diferente: o indivíduo modela sua existência a partir de si, se tornando 

produto e cocriador de si mesmo.  

Nessa questão, nos direcionamos à definição de esquizofrenia, construída por Eugen 

Bleuler. Bleuler foi um psiquiatra suíço, responsável por substituir o termo ―demência‖, até 

então fortemente associada a uma condição irreversível de loucura cognitiva, para o da 

―esquizofrenia‖, revolucionando o pensamento da área. E é sobre esse último termo que 

vamos nos basear:  

Com o neologismo esquizo-frenia composto pelo verbo grego schízo, que significa 

fender, separar, clivar; e pelo substantivo grego phrén, que significa espírito, 

inteligência, Bleuler quer mostrar que o sintoma fundamental desta doença é a 

dissociação do psiquismo, e não uma crescente deterioração psíquica. A idéia de 

dissociação ou clivagem (Spaltung) traz em si uma concepção dinâmica da psicose e 

com isso traduz a influência da teoria psicanalítica sobre Bleuler (D‘AGORD, 2020, 

s/p). 

 

E nesse raciocínio de uma existência corporal que possui em si, capacidade de se 

transmutar, ser múltipla e várias, que podemos elucidar o termo tratado nessa pesquisa como 

corpo-esquizo
40

. Um corpo que é atravessado por múltiplas existências, e ao entrar em contato 

com mundo, ao ser no mundo, estará fendendo seu existir, difundindo sua presença e se 

tornando um novo do mesmo. 

A arte, sobretudo a teatral, contribui para a evidenciação desse processo, e aceitar 

nossa condição esquizo é, de certa maneira, aceitar a realidade tal qual ela é: instável e 

variada. A contribuição psicanalítica para o termo ―esquizofrenia‖, faz com que olhemos não 

somente para os afetados por psicoses – assunto que não deve ser levado com leviandades, 

mas sim para os ditos sujeitos ―sãos‖, que ao tentarem se encaixar em um escopo único, 

acabam por assassinar seu corpo plural.  

Em tempos onde vemos o quanto é necessária a preservação das manifestações de 

existências do ser humano – sobretudo daquelas que não se comportam nos padrões reiterados 

pelo capital –, refletir e investigar o corpo enquanto lugar – e não-lugar – de expressão do ser 

                                                           
40

 Neste parágrafo, apontamos a direção desta pesquisa para a ―Esquizoanálise‖ de Guilles Deleuze, presente em 

sua obra ―Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia‖ (DELEUZE; GUATARRI, 2011), conceito que irá ser 

trabalhado em pesquisas futuras.   
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no mundo; é nadar contra a correnteza globalizante que transforma cada vez mais nossos 

corpos em produtos, em capitais.  

Por isso, entender, primariamente, o papel do corpo do artista da cena como 

manifestação de maior concretude desse fenômeno, é entender que existem, justamente, 

existências que extravasam a questão da pele. Para repensarmos esse involucro carnal que 

chamamos de corpo, temos que começar a compreender que este carrega, por si só, um peso 

do tamanho humanidade. 

 

Palavras-chave: corpo; existência; esquizofrenia; fenomenologia; performance. 
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A presente comunicação almeja interpretar o corpo como questão na obra e 

pensamento de Clarice Lispector, em especial, a travessia pelo corpo e sexualidade, bem 

como a noção de melancolia, em dois contos da obra A Via Crucis do Corpo. Assim, a 

intenção é pôr em diálogo literatura e filosofia, sopesando as questões de gênero, identidade e 

melancolia, as quais serão problematizadas nos contos ―Miss Algrave‖ e ―O corpo‖.  

Como aporte teórico, traremos as contribuições de Judith Butler (2010), em torno das 

noções de gênero, corpo e sexualidade, as reflexões de Michel Foucault (1997) acerca da 

normatividade, relações de poder e docilização dos corpos, bem como, o conceito de 

melancolia, de Sören Kierkegaard (1849).  

Compreende-se, tendo em vista a leitura dos contos clariceanos postos em conversação 

com o referencial teórico proposto, que os corpos das personagens femininas de Clarice 

Lispector sejam palco de subversões da heteronormatividade, desconstruções da noção 

tradicional de corpo e possíveis interseções com o tema da melancolia, um fenômeno que 

denota desespero humano, oriundo de uma dor tão profunda a ponto de ser classificada por 

Kierkegaard como intrínseca à humanidade.  

No conto ―Miss Algrave‖, estamos diante de uma mulher pudica que, após um 

encontro de corpos completamente inusitado com um ser ―extraordinário‖ de nome Ixtlan, 

passa a transgredir as concepções tradicionais de corpo, afirmando a si e à sua sexualidade de 

uma forma inimaginável pela personagem.  

Em contrapartida, no conto ―O Corpo‖, defrontamo-nos com um ménage à trois no 

qual um homem e duas mulheres compartilham vida e corpos de forma tácita. Entretanto, 

após a descoberta de uma traição amorosa por parte do homem, as mulheres emergem em um 

espiral de melancolia sem fim com repercussões drásticas. Desse modo, objetivamos propor 

atravessamentos entre os contos de Clarice e a filosofia, com vistas a transversalizar os 

discursos e evidenciar as questões suscitadas como abertura ao pensar.  
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Desde tempos imemoriais que a relação entre filosofia e literatura atravessa os nossos 

ideários, seja por meio do diálogo que estabelecem entre si, ou ainda, pela interseção temática 

comum às duas áreas. Na presente pesquisa, iremos colocar as duas áreas em conversação 

através da interpretação de dois contos de Clarice Lispector, a saber: ―Miss Algrave‖ e ―O 

Corpo‖, ambos presentes na obra A Via Crucis do Corpo. 

O conto ―Miss Algrave‖ inicia com uma sentença bastante elucidativa em torno da 

trama, a afirmação de que estamos suscetíveis ao julgamento alheio. A personagem central, 

Miss Algrave, compreende que as suas atitudes morais são, não apenas observadas, como 

também avaliadas pelas demais pessoas e desenvolve, assim, um sentimento de pudor 

excessivo e até mesmo repulsa pelo seu próprio corpo e desejos sexuais.  

Contudo, a repulsa que Miss Algrave desenvolve por si e pelo seu próprio corpo, 

reverbera também no próximo, como em um movimento cíclico. De si para os outros e dos 

outros para si. Ela objeta os corpos nus, o extravasamento da sexualidade, condena 

demonstrações de afeto em público, a prostituição. Se recorda, com profundo sentimento de 

culpa, das brincadeiras que fazia com seu primo na infância, na cama da avó. Orgulha-se, 

portanto, de sua virgindade, associada á ideia de pureza. 

Mas um encontro inusitado com uma criatura enigmática, chamada Ixtlan, alterou, por 

completo, sua percepção de si e dos outros, despertando-a para sensações há muito renegadas: 

―A lua estava enorme dentro do quarto. Ixtlan era branco e pequeno. Deitou-se ao seu lado na 

cama de ferro. E passou a mão pelos seus seios. Rosas negras. Ela nunca tinha sentido o que 

sentiu. Era como se um aleijado jogasse no ar o seu cajado‖ (LISPECTOR, 2016, p. 534). 

Depreende-se, portanto, que a introdução do personagem Ixtlan, imaginário ou não, tem o 

propósito de fazer com que Miss Algrave descubra a si mesma e ao seu corpo. Ele representa 

a afirmação da sexualidade de Algrave e o encontro consigo mesma. 

Judith Butler argumenta, a respeito da noção de corpo, que ―[...] não há como recorrer 

a um corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de significados culturais‖ 

(BUTLER, 2003, p.27). Ou seja, tomando como ponto de partida a afirmação de Butler, 

concluímos que as interpretações que nós estabelecemos acerca de gênero são construções 

sociais demarcadas pelas diferenças entre os gêneros, isto é, por uma concepção binária de 

gênero e sexualidade, definida pelo uso linguístico de ―feminino‖ e ―masculino‖. 

Miss Algrave, nesse sentido, irá romper com a noção de corpo tradicional. O encontro 

com Ixtlan revela, ao mesmo tempo, ressignificação do próprio corpo, sexualidade e a 

descoberta do prazer: ―Não quis tomar banho para não tirar de si o gosto de Ixtlan. Com ele 
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não fora pecado e sim uma delícia. Não queria mais escrever nenhuma carta de protesto: não 

protestava mais. E não foi à igreja. Era mulher realizada.‖ (LISPECTOR, 2016, p. 535). 

Ruth passa a descobrir as delícias da vida e dos momentos alegres, inclusive por ser 

mulher. Contudo, questiona-se se toda esta felicidade tinha um preço alto. Esta indagação 

singular permite uma profunda reflexão sobre liberdade e melancolia. Na vida anterior ao 

encontro com Ixtlan, Ruth levava uma vida contida e regrada por valores morais extremos, 

que a limitavam de um modo sufocante. Não havia satisfação em sua vida, não ao menos uma 

autêntica, própria, pois sua existência era dedicada a voltar para o outro em busca de 

repreensões e falhas morais.  

Após o contato amoroso com Ixtlan, sua postura torna-se outra, aparentemente mais 

viva, saudável, feliz, voltada para a satisfação dos seus instintos. E a busca pela satisfação de 

si a levou ao encontro sexual com homens, até mesmo recebendo dinheiro em troca: 

 

Mas fez uma coisa que era traição. Ixtlan a compreenderia e perdoaria. Afinal de 

contas, a pessoa tinha que dar um jeito, não tinha? Foi o seguinte: não agüentando 

mais, encaminhou-se para o Picadilly Circle e achegou-se a um homem cabeludo. 

Levou-o ao seu quarto. Disse-lhe que não precisava pagar. Mas ele fez questão e 

antes de ir embora deixou na mesa-de-cabeceira uma libra inteira! Bem que estava 

precisando de dinheiro. (LISPECTOR, 2016, p. 535-536). 

 

Posteriormente, Algrave larga inclusive o emprego para dedicar-se completamente à 

sua descoberta e identificação sexual: ―Na Segunda-feira de manhã resolveu-se: não ia mais 

trabalhar como datilógrafa tinha outros dons. Mr. Clairson que se danasse. Ia era ficar mesmo 

nas ruas e levar homens paro o quarto‖ (LISPECTOR, 2016, p.536). 

O fato de descobrir os prazeres do sexo não contribuíram para uma autêntica 

felicidade em Miss Algrave, que concebeu no outro, desta vez não mais Ixtlan, mas qualquer 

pessoa, a possibilidade da sua satisfação não apenas física, mas financeira, emocional etc. Isso 

indica um processo de busca de si que não se efetivou internamente, mas superficialmente. 

Ruth continua sem saber quem é de fato ou do que gosta realmente, pois a sua satisfação 

necessita do outro para se efetivar.  

Enfim, abandonou uma vida que reconheceu triste e melancólica, pois era uma 

moralista exacerbada, abraçando uma existência mais libertária, do ponto de vista sexual. 

Efetivando o reconhecimento de si para uma verdadeira mudança interna, posto que os 

valores morais a impediam de viver.  

Algrave passa, ao se prostituir, a satisfazer os seus desejos e os desejos alheios. Ao 

reconhecer seu valor, o faz de um modo afirmativo, pois esta valorização de si tem como alvo 

ela mesma: ―Soltara os cabelos bastos que eram uma beleza de ruivos. Ela parecia um uivo. 
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Aprendera que valia muito‖ (LISPECTOR, 2006, p.536). O valor conferido a si está 

associado ao valor pago pelos homens por algumas horas de prazer.  

Doravante, compreende-se, também, que a dominação masculina continua a efetivar-

se no conto, pois Ruth permanece em uma posição de subserviência ao outro, no caso, o 

homem, agora em uma relação clara de troca, posto que se mantêm em sua posição de 

objetificação, efetuando a manutenção da violência simbólica através de uma pseudo 

libertação, pois a dominação masculina, que se afirma através da configuração feminina como 

objeto simbólico: ―[...] tem por efeito colocá-las em permanente estado de insegurança 

corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem primeiro pelo e para, o olhar dos 

outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis‖ (BOURDIEU, 2007, p. 

82). 

Corpo em Clarice fala, desnuda-se, revela-se sanguíneo, como no conto O corpo, 

presente na obra A Via Crucis do Corpo. Na referida narrativa, duas mulheres, Carmem e 

Beatriz, amantes do mesmo homem, Xavier, revelam aspectos que se centram em diversas 

questões: homossexualismo, lascívia, sedução, desejo etc., que são abordadas de forma 

singular por Clarice, uma vez que tais personagens parecem afrontar determinados dogmas 

masculinos estabelecidos por uma sociedade que se mostra desigual no que se refere à mulher 

quando comparada ao homem. Xavier, por exemplo, é o representante de uma determinada 

parcela do grupo masculino que, não raro, assimila rudeza e brutalidade com masculinidade: 

―Xavier era um homem truculento e sanguíneo. Muito forte esse homem‖ (LISPECTOR, 

2016, p. 60).                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Na referida obra, o corpo não é citado diretamente, mas sua presença, através das 

ações das personagens é inegável: a todo momento a busca pelo saciamento dos desejos, em 

um sentido amplo, se faz presente, demonstrando, dessa forma, um corpo faminto, 

canibalizador, segundo termos de Andrade (1993): 

 
No processo de construção de sua economia subversiva, o corpo feminino clariceano 

não se conforma à economia do corpo que devora e do que é devorado, ao ver-se 

ameaçado, tornando-se de uma só vez canibal na rejeição às separações e 

canibalizado na identificação a apropriação desapropriativa, ao alimentar-se de 

desejo. 

 

 No referido conto, as personagens femininas são acometidas por um desejo de 

vingança em relação a Xavier, pois ele irá se envolver com uma terceira mulher, traindo, de 

certo modo, o relacionamento à três. Elas se sentem rejeitadas e o sentimento de rejeição se 

transforma em melancolia e angústia. Assim, decidem tramar a morte de Xavier. 

 Ele é morto pelas amantes e seu corpo é descartado no próprio quintal, em cova rasa: 
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Carmem e Beatriz sentaram-se junto à mesa da sala de jantar, sob a luz amarela da 

lâmpada nua, estavam exaustas. Matar requer força. Força humana. Força divina. As 

duas estavam suadas, mudas, abatidas. Se tivessem podido, não teriam matado o seu 

grande amor. E agora? Agora tinham que se desfazer do corpo. O corpo era grande. 

O corpo pesava. Então as duas foram ao jardim e com auxílio de duas pás abriram 

no chão uma cova. (LISPECTOR, 2016, p.  67) 

 

 Assim, as personagens deixam entrever sua profunda melancolia em relação ao fato de 

terem se sentido obrigadas a se libertar daquele relacionamento abusivo. Posto que sempre se 

entregaram ao relacionamento, anulando, inclusive, a si mesmas, em prol da satisfação de 

Xavier. E mesmo assim, ele ainda buscou uma terceira mulher visando a satisfação de seus 

anseios sexuais.  

 

Palavras-chave: Corpo, Sexualidade, Melancolia, Leitura filosófica, Clarice Lispector. 
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INTRODUCTION 

This text brings a foreign concept of ‗nature‘ into questioning. It is the case to argue a 

little bit together with Chinese contemporary philosopher Yuk Hui‘s concept of 

‗cosmotechnics‘. In his account one may not – or at least should not – conceive ‗nature‘ as a 

universal concept – as it has been stated since the sparkling origins of Western thought. 

Indeed, the very first philosophies theorizing nature developed speculative describing on the 

sufficient causes of what the ―whole sum of things‖, this ―all that is‖, might be. Those first 

philosophers, nowadays simply called Pre-Socratics, were once called ―physicalists‖ in the 

sense that they were dealing with the problem of dwelling in some sort of ―allness‖: the phýsis 

(θύζιρ), nature collectively (KIRK, 1954). 

According to these first philosophers of nature, phýsis is the ―allness‖ that 

encompasses the whole of all that is – including in itself the track of time as the passage from 

past to present and thence to future, as the changing  process in general. It should then be the 

case of asking what are the causes of this ―allness‖, which already shows itself as a whole. 

The answer ought to be ―grounding‖ in the sense of looking back to the origins (ἀπσή). 

Grounding in this sense is understood as one or multiple formal or material causes which 

in→forms the individual-things or objects exactly into what they are in the whole sum of the 

allness itself. That is to say: in the diversity of beings through time and also in identity to the 

common cause itself, taken as a universal cause in general. 

Phýsis is then something like the totality of beings in unity as a whole – it is the 

cosmos (κόζμορ), exactly how things have their natural placement (KIRK, RAVEN e 

SCHOFIELD, 2010). This whole sum of beings in its ―unity in diversity‖ according to time is 

however grasped as what Parmenides and some others called the ―timeless time‖. This means 

that the proper way of approaching the reality of beings taken as a whole in the manner of 

phýsis must be through the means of eternity. The Greeks called it ―timelessness‖ using the 
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word ―ἀεί‖ (GADAMER, 2000). The most interesting fact about ‗ἀεί‘ is that it refers to time 

as well as to space, in the sense that all that is – the whole collective of beings – must be 

themselves, being as they already were. The Greeks also have an expression to depict this 

phenomenon as an ontological sentence, namely ―ηὸ ηί ἦν εἶναι‖ – i.e., ―the what it was to be‖ 

or ―the what it was being‖. 

The Latin tradition, in its turn, translated this expression to ‗essentia‘ (the essence of 

something, its ―what-to-be‖). The Phýsis got to be understood by this tradition as ―all that is, 

being as eternal‖ – and change was to be called ‗world‘, meaning the ‗temporal‘ and ‗finite‘ 

sphere of existence due to creation. The scholastic tradition made up a formal distinction to 

deal with the ―allness‖ of things. On the one hand, ―ontology‖ was the field of metaphysics 

preoccupied with ―Being‖ as a whole. They named it ―general metaphysics‖ (metaphysica 

generalis). On the other hand, logically below metaphysica generalis, they differentiated three 

distinct regional fields of ―special metaphysics‖ (metaphysica spetialis): theologia rationalis, 

cosmologia rationalis, and psychologia rationalis (COURTINE, 1990). These files 

encompassed all the metaphysical themes, respectively, god, nature (world), and men – 

having its unity due to Being itself (ontology). 

Thus, the scholastic interpretation of phýsis brought up a new discussion: ‗nature‘ 

ceased being the totality of being, becoming only a field of investigation: ―rational 

cosmology‖. Nevertheless it had yet something in common with it, for it was still some kind 

of cosmology, but altered. It still referred to something like a totality (although only in its 

proper field), although the cosmos became ‗ordo‘, and this thing we call home, the natural 

world, was under the dominion of specific laws. At the time, the laws could only be those of 

the Christian Revelation. However, during the Renaissance and with the 17
th

 Scientific 

Revolution, these laws were translated into a scientific framework. From Modernity onwards, 

nature became a law-ordered world in which the rational path of understanding was laid out 

by calculative modern physics. This change revitalized the project of metaphysics; phýsis 

remained as the totality of things, but then this totality was understood through mathematics. 

 

PROBLEM AND DISCUSSION 

That said, it is indeed all too fast to take all these conclusions and yet it is still possible 

to do so to illustrate the way that the Western thinking was made to think and represent this 

whole ―allness‖ called nature. And though it is all about the totality of beings, one might say 

that the manner in which nature is now depicted – i.e. through mathematical thinking – puts 

another clause, another question to be thought: how could nature be domesticated? Of course, 
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this is not a new and modern question at all, but it is nowadays nonetheless more urgent, since 

technology changed not only production and industrialization, but rather human existence and 

its relation to the natural physical world. It is even capable of changing the world‘s natural 

features as they were. And then, it is time to acknowledge and give some credits to what 

Stiegler (2018) called ―the Anthropocene‖: the human-altered nature due to mathematical 

thinking applied on world-changing technics.  

This question is nevertheless old and it is present at the beginning of Western thinking. 

The Ancient Greeks questioned it using two different approaches: (a) what is the distinction 

between ―natural laws‖ (phýsis) and ―human laws‖ (nomos, νόμορ); but also (b) what is the 

distinction between ―natural world‖ (phýsis) and ―human-altered world‖ or, again, ―technical 

world‖ (téchne, ηέσνη). This type of distinction evolved into a conflict, given its prominence. 

There is indeed a conflict between nature (taken whether as law or world) and human activity 

upon it (be it human laws or technics). One must say then that, at least at any level, nature 

could not be in peace with men and vice versa: this conflict put the state of things as a chaotic 

path that leads to destruction and annihilation one might say. The natural world is not there as 

phýsis anymore. Phýsis was then understood as: (a) an unstoppable sprout of things; (b) the 

changing of matter-like objects through time, but still the same as a whole-unity; (c) a 

collective of goods serving here and there as a way of surviving the struggles of the human 

condition. This can no longer be the case, because nature became not only servile but also 

diminished. Nature is enframed (Gestell), as Heidegger (1953-2000) puts it in his 1953 

conference Die Frage nach der Technik (The question concerning technology). Later Stiegler 

(2018, p. 166) would refer to Heidegger‘s Gestell as ‗Anthropocene‘. 

A lot was said about the concept of phýsis and its development in Western thought, but 

it is still necessary to bring Yuk Hui‘s philosophy on the concept of ‗cosmotechnics‘. But 

before exposing his concepts, some methodological precautions are needed. This question on 

cosmotechnics is a kind of continuing Heidegger‘s question concerning technology. Hui 

(2018) takes the case of China to develop his argument. He wants to show how technology is, 

at some point, not international and universal, but rather regional (almost as decolonial 

thinking has been doing). So it is to argue whether Heidegger‘s (1953-2000) philosophy on 

technics is international or universal at some point. Two are the main questions: (a) are there 

other possible ways in which technics and technology can appear and develop? And (b) Are 

the basis of Western technological development the only one? Those two questions are one 

and the same, although their subject may vary – still they are the same: are different 
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approaches to technics and technology able to create other technical and technological 

realities? 

Before going further on this question, another precaution: Hui (2018, p. 4) make a 

distinction between téchne, technics and technology. According to him, téchne refers only to 

the Greek account on this subject. I will follow him on that. But between technics and 

technology there is a distinction: (a) on the one hand, ‗technics‘ ―refers to the general 

category of all forms of making and practice‖; (b) and on the other hand, ‗technology‘ should 

be seen as how technics is developed during the last centuries in European culture, making 

what Heidegger‘s call, then, Gestell. I could also say that ‗technology‘ is a type of 

development of technics, as it is nowadays spread and, at some point, ―international‖. We 

reserve the term téchne to refer to the Greks, just like Hui, but, since Hui‘s and Heidegger‘s 

philosophies differ on the name ‗technics‘, I must then use ‗technology‘ to depict Hui‘s 

account, use ‗Gestell‘ or ‗modern technics‘ referring to Heidegger‘s thinking. And lastly, I 

use ‗technics‘ and ‗technology‘ together to make the difference and yet to depict both 

concepts as a whole. 

Moving forward, The question I bring in this abstract appears as a subchapter of my 

PhD research which aims at a phenomenological approach to design. The thesis is then 

divided into four parts: 

1) Part I – Design philosophy’s state of art from a philosophical and a design 

theoretical perspectives. This part explains philosophy of design‘s state of art, especially 

concerning how tool and producing appears through time in Western philosophy, and what 

are the nowadays philosophy of design main themes; 

2) Part II - Design praxeology: or presenting design according to Heidegger’s 

fundamental analysis. This part focus on explaining how human being, taken as Dasein, 

opens itself to deal with tools taken as ―readness-to-hand‖ (Zuhandenheit), displaying how 

things come to use as a meaningful relation to one self, to others and to intra-worldly beings 

at such. 

3) Part III - Design poietics: between project, dwelling and construction 

according to post-turn Heideggerian thinking. This part examines how Heidegger deals with 

dwelling in general and how it affects human existence. Design is here understood as building 

or constructing – just like it is treated in the fields of architecture and interior design. 

4) Part IV - Design technology: design’s digital-informational aspect from the 

perspective of modern technics. Here I show Heidegger‘s analysis on technics taken as 

enframing (Gestell) and how modern technics change the understand of design as a process, 
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taken Heidegger‘s (1964-2007) account on cybernetics. Glen Hill‘s (2008) interpretations on 

the relation between Heidegger and Design are significant. Thus, I must include digital 

objects, virtual ―realities‖, and automation. I try then to bring some parallels with other 

authors such as Vilém Flusser (1993), Byung-Chul Han (2021), and Yuk Hui, since they deal 

at some manner with Heideggerian concepts by their own meanings. 

Yuk Hui‘s (2018) question on cosmotechnics asks how different basis or conceptual 

approaches on technology are, at the same time, different ways of opening oneself to 

something like a ―meaningful world‖. So be the case of technology in China, it is understood 

under the scope of another ontological (or Eastern-metaphysical) concept of nature. Such a 

concept of nature, by its turn, cannot be that one developed through Western philosophy‘s 

history. And even if there is a globalizing (or internationalizing) tendency to bind West and 

East through technological processes, it does not entail from this that we have reached an 

universal, acultural form of technology but rather a universalization of a certain localized 

cosmological perspective. That‘s, at least, Hui‘s (2017) perspective: cosmotechnics is technics 

from certain world-view, giving meaning to one relation not only with one self, but also with 

others and with things in general (be it in dealing as a tool, building or dwelling).  

When one thinks on technics and technology, a global/international or even a universal 

meaning of those concepts is what comes to mind. However, this point of view miss the 

whole point of Hui‘s approach. Indeed technics as a modern feature is global, international 

and universal. Despite that, it is global/international as a project and universal only as 

universalizable. It is not all that in the sense of some aprioristic characters of technics itself. 

As the meaning of phýsis changed in Western philosophy, so did the concept of téchne. It 

said, all those comprehensions are still only Western, and indeed mostly European. 

Heidegger‘s approach lies in the same basis, for ―[…] it is clear here that Heidegger sees 

technology as something detachable from its cultural source, already ‗international‘‖ (HUI, 

2018, p. 5). Through this perspective one can tell how, for instance, something like Wabi-Sabi 

(侘寂) or Kintsugi (金継ぎ) appeared in Japan as technological improvements. The world-

view from Japan‘s cultural and religious perspective were playing a central role in how design 

and technics were (and are still) changing. 

To think in something like a phýsis-guiding concept of technics and in its development 

as a technological-world is, in some sense, to think in a cosmology. This Western cosmology 

view, that made technics fundamental to the functioning of world disclosure is however based 

on some western axioms. Different axioms would entail different cosmologies and so on. 
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Hui‘s (2018) axioms are based in traditional Chinese thinking, in Chinese Daoist philosophy‘s 

concepts of Qi (器) and Dao (道). The totality of beings understood as Qi and Dao puts 

another perspective to ‗cosmos‘ and thence to ‗cosmology‘. This perspective opens up a 

meaningful world through the interaction between Qi and Dao, in such a manner that the 

totality of things, and also the understanding of technics comes from such an interaction. 

Thus, Western concepts such as phýsis, natura, ordo and so on, might be interpreted on one 

hand as the movement from Qi to Dao, or even from Dao to Qi, and on other hand as Qi-Dao 

as whole comprehensible cosmos. 

Moving on, it is then time to conceptualize the meaning of ‗cosmotechnics‘ according 

to Hui. In his account, cosmotechnics ―[…] means the unification between the cosmic order 

and the moral order through technical activities […]‖ (HUI, 2018, p. 19). It said, I must then 

say what I understand about ‗cosmic order‘ and, also, ‗moral order‘. Cosmic order is that 

―allness‖, i.e., the nature itself as whole, in its indeterminacy; moral order, the human 

centered spectrum (nonetheless the cosmic order ought to be also included). The unification 

suggested by Hui‘s (HUI, 2020) account is this: nature and technics come together at once. In 

the Western antithetical nature/culture point of view, the cosmotechnics it that of a total 

separation between spheres. On one hand there is phýsis, and on the other hand, nomos and 

téchne. One sphere excludes the other, and during the history of the Western philosophy, the 

technical sphere even surpass the natural one. It said, it is then time to think what is Gestell‘s 

cosmotechnics. I suggest it is what Heidegger (1953-2000) calls ―standing reserve‖ (Bestand). 

He does it in such a fashion that nature ceases to be natural at all. Western cosmotechnics 

counts nature as dominated and subdued by technics. 

In this sense, phýsis is just a word. Even outerspace, this infinite space beyond all, is 

―yet to be dominated‖. Human kind is already trying it through cartography, collections of 

images, models and so on. Oil is fuel, it is material for producing and building everyday 

objects. All there is can now be called ―stuff‖, and they are always kept as standing reserve. 

Even garbage can be fuel, it can be also made into new stuff. And from stuff into stuff phýsis 

is no longer there: nature is indeed there, but not phýsis. The technical world engulfs it all. Is 

this account pessimist? Not at all, but also by some means. I am not trying to moralize the 

question and to say which features are good and which are bad. This is Heidegger‘s, Stiegler‘s 

and Hui‘s understanding of nature thought the lens given by modern technics. 

But being a dominant view doesn‘t mean it is the only one: Hui‘s Chinese 

cosmotechnics, by instance, tells us about a technical development that goes in a different 
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direction. This Qi/Dao cosmotechnics informs us of a peaceful scenario. Other scenarios are 

still possible, as, v.g., those brought by Viveiros de Castro (2015) and Ailton Krenak (2020). 

Both authors bring an amerindian postcolonialist perspective. Though Hui (2018, p. 4) says 

there are some problems with postcolonialism, one could count his ideas as somewhat 

postcolonial. This means that he takes the hegemonical account about nature to be a cultural 

one. This is at some point problematic, since it goes on an opposite way from the project of a 

universal philosophical science such as Husserl (1913-1976) intends. It is nonetheless really 

instigating to see those Western centered hegemonical philosophies in perspective. 

 

METHODOLOGY 

It is a qualitative, theorical-bibliographical research. We used the following research 

methods: (a) analysis and interpretation of the concepts of phýsis, nature, technics, and 

cosmotechnics; (b) analysis of Yuk Hui‘s thinking on cosmotechnics; (c) historical-systematic 

method for building a connection between ‗phýsis‘ and ‗technics‘ in order to grasp the 

meaning of ‗cosmotechnics‘; (d) historical-critical method in order to interpret the notions and 

concepts discussed; (e) systematic analysis to show how the problem discussed here connects 

with a wider research, namely a PhD research on the subject area of philosophy of design and 

its connections with philosophy of technology. The deductive method is mostly used for the 

exposition and interconnection of ideas.  

 

RESULTS 

Hui‘s cosmotechnics is immensely useful to think not only nature, but also technics, 

technology, and human interaction with all that taken as an unity. Hui (2018, p. 80) sees in 

Chinese cosmotechnics a softness that the Greek oriented Western thought does not possess. 

This softness-like technics can be seen, for example, in traditional Chinese paintings called 

Shan-Shui (山水). So, if the non-geographic West aims at a competitive march into 

technological achievements, Hui‘s account on Chinese traditional cosmotechnics plays its role 

in trying to set peace between nature and technics, and to seeing technical achievements as a 

drive to nature itself. Nature taken as cosmotechnics means human peaceful interaction by 

means of technics. 

 

Keywords: Nature, Technics, Gestell, Dao, Qi. 
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4.2. Banalidade do Mal: Um Fenômeno Possível Hoje? 

 

Donavan Iury Silva da Mata 
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Este estudo busca compreender o conceito de banalidade do mal, cunhado pela 

pensadora contemporânea Hannah Arendt, e analisar se é possível que este fenômeno ocorra 

em nossa sociedade. Tendo em vista o aumento significativo de violência e autoritarismo 

entre nós, principalmente quando observamos o contexto social e político, percebemos que é 

necessário colocar em evidência esse assunto.  

A problemática a ser apresentada não é algo só de nosso tempo, mas voltando em um 

passado não muito distante, no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), percebemos 

que algumas pessoas consideradas de boa família, educadas, religiosas, ou seja, pessoas 

comuns guardavam piamente os princípios de regimes totalitários, como é o caso da 

Alemanha Nazista, marcada pela forte ideologia e terror que incitava a falta de autonomia, de 

criticidade e até mesmo de alteridade pelo outro. 

Essas pessoas, inseridas neste contexto, estavam mergulhadas na propaganda de 

derrota da Alemanha, invasão dos judeus, e isso mexia com o imaginário delas e, por conta da 

insegurança e medo, agiam com impulsos imediatos para manter a ordem, por isso tornavam 

capazes de cometer grandes atrocidades justificadas pela obediência aos líderes. 

Dentre os diversos pensadores que se dedicaram a essa análise, temos Hannah Arendt 

(1906-1975), que muito contribuiu para as discussões filosófico-políticas, principalmente por 

ter vivido no cenário totalitário nazista. Em seu trabalho de relato do julgamento de Otto 

Adolf Eichmann, para a revista The New Yorker, ela torna-se conhecida pela expressão 

banalidade do mal, buscando compreender o que havia de extraordinário naquele homem. 

Aparentemente um homem normal, mas mediante o interrogatório do réu, ficava nítido para 

ela que ali encontrava-se um homem incapaz de refletir que o cumprimento de ordens sem o 

crivo da racionalidade, pode nos levar à praticar o mal.  

Por isso esta pesquisa é importante para o nosso tempo, uma vez que observamos no 

cotidiano, e até mesmo no cenário político brasileiro atual, uma inclinação para os mesmos 

princípios que levaram grande parte da população alemã da década de 1940 a cometer 
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tamanhas atrocidades justificadas pelo cumprimento de leis e amor à pátria, sem perceberem o 

grande mal que estavam cometendo.  

Sendo assim, nosso trabalho descortina uma análise crítica dos fatos do passado, com 

a possibilidade de tocar nas feridas do tempo presente como uma forma farmacológica, 

buscando acertos já no tempo presente e no futuro, uma vez que nos esquecemos facilmente 

da história e caímos em discursos falaciosos. É preciso que existam questionamentos e 

reflexões para a elaboração de uma vida mais humanizada. 

A base teórica para a pesquisa foi a obra Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a 

banalidade do mal, em que Arendt descreve e analisa o julgamento de Adolf Eichmann. 

Utilizamos também para sedimentar a compreensão do assunto, as obras Confissões de 

Agostinho, Suma Teológica de Tomás de Aquino, A religião nos limites da simples razão de 

Kant, A vida do Espírito e Origens do totalitarismo de Arendt. Além disso, servimos de 

reportagens e artigos que abordam a perspectiva da situação sócio-política atual. 

Nosso estudo se divide em três grandes blocos: a concepção da noção de mal ao longo 

da História da Filosofia Ocidental, em seguida a apresentação do conceito banalidade do mal 

e por fim a análise da sociedade atual, com destaque para o Brasil, e se existe traços da 

banalização do mal entre nós. 

Na primeira parte, buscamos fazer um percurso pela História da Filosofia Ocidental 

para entender a ontologia do mal ao longo do tempo até chegar na Contemporaneidade. 

Vários povos e culturas, ao seu modo, procuraram explicar a gênese do mal e, até os nossos 

dias, os questionamentos acerca dele são muitos. Não apenas o que seja, mas como é possível 

que ele aconteça em nosso meio, através da agressividade, violência e em tantas outras 

formas. 

Segundo Agostinho, filósofo da Patrística, o mal ―[...] não é uma substância existente 

em si, mas a perversão da vontade que, ao afastar-se do Ser supremo, [...] se volta para as 

criaturas inferiores; e, esvaziando-se por dentro, pavoneia-se exteriormente.‖ (AGOSTINHO, 

1984, p. 191/ Conf., VII, XVI). Ou seja, tudo que existe é bom, e o mal não é uma substância, 

mas sim uma perversão da vontade que degrada o homem. Por isso, ele pode ser considerado 

também como um afastamento do Bem. 

Para o filósofo, o mal não consiste em algo natural na criação, mas é produto de nossas 

más escolhas e do distanciamento do Bem. Tendo em vista que o homem possui razão, ele 

deve ser capaz de julgar a melhor maneira de agir. 

Em Tomás de Aquino, já na Escolástica, o mal é um não-ser, no sentido de privação. 

Em hipótese alguma ele pretende colocar o mal como ilusão, ou mera aparência. Pelo 
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contrário, ao dizer isso, ele indica que o mal consiste na falta de algo, uma carência de ser, 

pois  

 

A ausência de bem tomada como negação não tem razão de mal, pois, caso contrário 

seriam más as coisas que não existem de nenhuma maneira, e toda coisa será má 

pelo fato de não ter o bem de uma outra. Por exemplo, o homem seria mau por não 

ter a agilidade da cabra ou a força do leão. (AQUINO, 2005, p. 90 / S Th I, q. 48, a. 

3). 

 

Para melhor exemplificar este trecho trabalhado pelo filósofo supracitado, podemos 

usar o caso de alguém que, por algum motivo, perdeu o movimento nas pernas. Ela está 

privada de locomover-se, mas o não andar não é algo em si, é uma privação daquilo que de 

fato é, no caso, andar. Portanto, Aquino não entende o mal como algo inexistente ou uma 

mera imaginação, mas como privação, e afirma que a plenitude está no Bem. 

Na Modernidade, Kant deixa um registro importante para nossa compreensão, 

afirmando que 

 
Se na natureza humana reside para tal uma propensão, então há no homem uma 

inclinação natural para o mal; e esta própria tendência, por ter finalmente de se 

buscar num livre arbítrio, por conseguinte, poder imputar-se, é moralmente má. Este 

mal é radical, pois corrompe o fundamento de todas as máximas [...] uma vez que 

ela se encontra no homem como ser dotado de acção livre [...] (KANT, 2008, p. 

44)
41

 

 

Ao abrir a possibilidade de existir uma inclinação natural no homem para o mal, Kant 

já articula tal colocação com a possibilidade originária que existe no ser humano de cometer 

ações más, devido à liberdade que lhe foi dada, e isso corrompe as máximas morais que lhe 

foram previamente colocadas. 

Considerando isso, percebemos que o mal se faz atual não só no indivíduo, mas 

também no coletivo, pois as implicações morais só acontecem de fato em comunidade. Sendo 

assim, a problemática do mal ganha uma vertente para a política, e é Hannah Arendt, na 

Contemporaneidade, que irá fazer essa análise, relacionando com o totalitarismo. 

Quando Arendt escreve Origens do totalitarismo, fica notório na terceira parte da 

obra, em que ela trabalha sobre o totalitarismo, a influência de Kant em seu pensamento, 

quando ela afirma que  

 
[...] podemos dizer que esse mal radical surgiu em relação a um sistema no qual 

todos os homens se tornaram igualmente supérfluos. Os que manipulam esse sistema 

acreditam na própria superfluidade tanto quanto na de todos os outros, e os 

assassinos totalitários são os mais perigosos porque não se importam se eles próprios 

                                                           
41

 Neste nosso texto, nas citações, manteremos a ortografia da tradução portuguesa da obra. 
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estão vivos ou mortos, se jamais viveram ou se nunca nasceram. (ARENDT, 2012, 

p. 609). 

  

Nesse fragmento, percebemos que Arendt indica o conceito de mal radical em Kant 

como algo intrinsecamente ligado às formas de violência que se estabelece nos novos 

parâmetros políticos, sobretudo no totalitarismo, podendo ser perceptível no comportamento 

alienado de seus integrantes. Tais pessoas estavam inseridas em um governo altamente 

estruturado pela propaganda e pelo terror (ARENDT, 2012, p. 474), e isso foi fundamental 

para a alienação e consequentemente a superfluidade humana. 

Vale ressaltar que a ideologia totalitária através da propaganda alienante de governo, 

favorece a perda de criticidade, principalmente porque ―[...] as massas existem em qualquer 

país e constituem a maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes, que nunca se 

filiam a um partido e raramente exercem o poder de voto‖ (ARENDT, 2012, p. 439) e isso 

nos ajudará a compreender a personalidade de Adolf Eichmann e sua participação na Solução 

Final. 

Na segunda parte apresentamos a expressão ―banalidade do mal‖ desenvolvida por 

Hannah Arendt a partir do julgamento de Adolf Eichmann, contido no livro Eichmann em 

Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal.  

Segundo a pensadora, as atitudes de Eichmann revelam um traço de profunda 

obediência, ―[...] ele sempre fora um cidadão respeitador das leis, porque as ordens de Hitler, 

que sem dúvida executou o melhor que pôde, possuíam ‗força de lei‘ no Terceiro Reich [...]‖ 

(ARENDT, 1999, p. 35), ou seja, sua consciência estava tranquila, pois estava apenas em um 

perfeito cumprimento das ordens do Führer. 

Estamos referindo, a partir do pensamento de Arendt, de um ―[...] cidadão respeitador 

de leis. Ele cumpria o seu dever, como repetiu insistentemente à polícia e à corte; ele não só 

obedecia ordens, ele também obedecia à lei‖ (ARENDT, 1999, p.152), e isso foi algo 

fundamental na personalidade de Eichmann e de tantos outros, que contribuíram para a 

ascensão do nazismo na Alemanha. 

Assim podemos perceber a banalização do mal se concretizando na ação desse sujeito. 

É impressionante como uma pessoa considerada normal, estando inserida em um contexto 

totalitário, possui a propensão de viver na mediocridade e não conseguir pensar além daquilo 

que se passa, apenas se faz peça do grande motor totalitário, estar a par das barbáries ao seu 

redor e até mesmo participar sem reta intenção. 

Ao analisarmos seu discurso é possível observar também uma certa tendência 

idealista, uma vez que 
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Um ―idealista, segundo as noções de Eichmann, não era simplesmente um homem 

que acreditava numa ―ideias‖ ou alguém que não roubava nem aceitava subornos, 

embora essas qualificações fossem indispensáveis. Um ―idealista‖ era um homem 

que vivia para a sua ideia – portanto não podia ser um homem de negócios – e que 

por essa ideia estaria disposto a sacrificar tudo e, principalmente, todos. (ARENDT, 

1999, p. 54). 

 

Arendt ao citar Eichmann quer deixar claro que, sendo ele um idealista levaria seu 

propósito até o fim, pois havia dedicado sua vida ao seu projeto, e isso já era suficientemente 

necessário para sua realização pessoal e moral. 

A capacidade organizacional e institucional dele é algo impressionante, uma vez que, 

no processo de montagem do plano para a deportação e eliminação dos judeus, soube com 

maestria arquitetar e executar todo o projeto. 

 
Isto é uma fábrica automática, como um moinho de farinha ligado a uma padaria. 

Numa ponta você põe um judeu que ainda tem alguma propriedade, uma fábrica, 

uma loja, uma conta no banco, depois ele atravessa o edifício de balcão em balcão, 

de sala em sala, e sai na outra ponta sem dinheiro, sem direitos, apenas com um 

passaporte onde se lê: ―Você deve deixar o país dentro de quinze dias. Senão, irá 

para um campo de concentração. (ARENDT, 1999, p. 58). 

 

É possível perceber a forma animalesca com que eram tratados os judeus, através de 

um processo de desumanização, que é uma marca forte de um regime totalitário, criando 

assim condições para legitimar a violência e a morte. 

Outro ponto que Arendt elenca como forte na personalidade de Eichmann é a sua 

incapacidade de olhar a partir do ponto de vista do outro e principalmente a sua engraçada 

mania de repetir clichês a todo tempo. (1999, p. 60 et seq) 

Para a pensadora, ―[...] o oficialês se transformou em sua única língua porque ele 

sempre foi genuinamente incapaz de pronunciar uma única frase que não fosse um clichê‖ 

(ARENDT, 1999, p. 61), e a isso podemos relacionar sua falta de autonomia no pensamento e 

sua submissa obediência à ordens, uma vez que isso era o essencial para ele. 

Em virtude disso, é possível perceber no réu aquilo que Kant afirmara ser a ―[...] 

incapacidade de servir-se do próprio entendimento em direção alheia. O homem é o próprio 

culpado por esta incapacidade, quando sua causa reside na falta, não de entendimento, mas de 

resolução e coragem de fazer uso dele sem a direção de outra pessoa [...]‖ (KANT, 2009, p. 

1). 

Destacamos a banalidade do mal como resultado de uma vida sem reflexão e 

puramente marcada pela obediência servil, e nisso consiste o cerne desta pesquisa. O ser 
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humano que deixa ser levado por esses dois princípios está fadado a cometer grandes 

atrocidades, como o descarte brutal de outros humanos. 

 
Quanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que sua incapacidade de falar 

estava intimamente relacionada com sua incapacidade de pensar, ou seja, de pensar 

do ponto de vista de outra pessoa. Não era possível nenhuma comunicação com ele, 

não porque mentia, mas porque se cercava do mais confiável de todos os guarda-

costas contra as palavras e a presença de outros, e portanto contra a realidade 

enquanto tal. (ARENDT, 1999, p. 62). 

 

Arendt considera que ele não era alguém com desejo de matar, ou de fazer o mal, 

como os grandes assassinos e vilões, mas ele participava de uma estrutura que valorizava 

aqueles que soubessem depreciar a vida dos considerados fora dos padrões.  

Portanto, os crimes de Eichmann ―[...] inegavelmente aconteceram dentro de uma 

ordem legal [...]‖ (ARENDT, 1999, p. 314), pois ele estava cumprindo o seu dever piamente, 

mas isso pode nos levar a pensar que ele estaria isento de toda e qualquer responsabilidade do 

crime, pois a responsabilidade individual acaba sendo diluída pelo sistema e cria a sensação 

de dever cumprido. 

Ele teve responsabilidade e sabia perfeitamente daquilo que estava acontecendo 

(ARENDT, 1999, p. 106 et seq). Isso é tão certo, que vários indivíduos fizeram o contrário, 

souberam ouvir a voz da consciência e lutar contra a matança que estava acontecendo 

(ARENDT, 1999, p. 119). 

Além disso, Arendt ressalta que o elemento principal para o julgamento era saber se de 

fato Eichmann estava consciente dos crimes cometidos, se ele era capaz de ouvir a sua 

consciência. Ela considera que sim, tendo em vista que ―ele havia visto os lugares para onde 

iam os carregamentos, e havia ficado chocado até a loucura‖ (1999, p.106). Mas para ele 

aquilo era o certo, pois estava cumprindo seu dever. 

Eichmann revela os traços dos homens da massa, e principalmente na atualidade o 

caso precisa ser conhecido para que seja perceptível que estamos fadados a cometer tamanhas 

atrocidades como ele. O que favorece o fortalecimento do totalitarismo são homens 

desolados, desagregados e alienados, algo que está muito latente na Contemporaneidade, 

podendo ser percebido, por exemplo, na política com o avanço de sistemas autoritários. 

Nisso consiste a necessidade do ser humano estar em uma atividade constante de 

pensar e refletir, a partir do ponto de vista ético, para evitar que tais atrocidades aconteçam. 

Vale ressaltar que o contexto social interfere muito na formação moral, mas é preciso dizer 
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que apenas com o despertar da consciência é possível romper atitudes que banalizam o mal e 

desprezam o outro. 

Vale ressaltar que Eichmann em seu último depoimento antes da sentença que lhe fora 

dada, morte por enforcamento, reafirmou mais uma vez que ―sua culpa provinha de sua 

obediência, e a obediência é louvada como virtude‖ (ARENDT, 1999, p. 271). Com isso, 

reafirma-se sua concepção de cumprimento do dever. 

Mas, a capacidade assustadora de Eichmann justificar sua atitude na fiel obediência 

revela a falta de reflexão crítica que impossibilita o rompimento com um comportamento 

dogmático e servil. Ele poderia, assim como tantos outros, ter agido de maneira diferente, mas 

para isso seria preciso superar as amarras ideológicas geradas pelo totalitarismo. 

As implicações do julgamento de Eichmann gerou em Arendt uma inquietação para 

compreender a raiz do problema (2000, p. 7). Não bastava apenas dizer que o acusado era um 

homem de pensamento vago, irreflexivo, ou até mesmo que a conjuntura social favoreceu tais 

atitudes; seria preciso investigar as causas disso.  

Por isso, na obra A vida do espírito, ela questiona se seria ―[...] possível que o 

problema do bem e do mal, o problema de nossa faculdade para distinguir o que é certo do 

que é errado, esteja conectado com nossa faculdade de pensar‖ (ARENDT, 2000, p. 6). Mas, o 

que possui o pensar, que favorece tanto a pessoa de romper com a heteronomia e não 

banalizar o mal? É justamente sobre isso que abordaremos a seguir. 

Para discutir sobre isso, a autora dialoga com vários pensadores da história da 

Filosofia Ocidental e organiza seu pensamento naquilo que ela julga ser as três atividades 

espirituais: pensar, querer e julgar – esta ficando inacabada devido a seu falecimento antes do 

término da obra, como recorda Mary McCarthy ao prefaciar o texto de Arendt (2000, p. 383). 

Mas não iremos nos ater a obra completa, pois nosso recorte encontra-se na primeira parte do 

texto, buscando encontrar a confluência entre banalização do mal e a irreflexão. 

Arendt considera que  

 
[...] é somente na solidão que me sinto privado da companhia humana; e é somente 

na aguda consciência de tal privação que os homens podem chegar a existir 

realmente no singular; assim como talvez seja somente nos sonhos ou na loucura 

que eles percebam completamente o ―horror impronunciável‖ e insuportável desse 

estado [totalitário]. (ARENDT, 2000, p. 590). 

 

Ou seja, somente na solidão do pensamento que conseguimos refletir de modo 

autêntico e assim estaremos buscando a autonomia que rompe com o totalitarismo e 

consequentemente com a banalização do mal. 
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O pensamento possui essa característica marcante, pois configura-se com a solidão, 

não aquela com que às vezes nos deparamos sem a presença física de alguém, mas a solidão 

comigo mesmo que favorece o olhar-para-mim (ARENDT, 2000, p. 139). Para que isso 

aconteça, é necessário o ―pare-e-pense‖ (ARENDT, 2000, p. 62, grifo da autora), algo muito 

óbvio, mas é essa atitude que favorece a minha análise sobre aquilo que está ao meu redor.  

Isso fica claro quando Arendt diz que ―[...] a inabilidade de pensar não é uma 

imperfeição daqueles muitos a quem falta inteligência, mas uma possibilidade sempre 

presente para todos – incluindo aí os cientistas, os eruditos e outros especialistas em tarefas do 

espírito‖ (ARENDT, 2000, p. 143), não basta ter apenas conhecimento para não se deixar 

envolver por esses esquemas, é preciso um pensamento autêntico que consiga romper com 

isso. 

Por isso, Arendt (2000, p. 143, grifo nosso) nos recorda que ―uma vida sem 

pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar a sua própria 

essência – ela não é apenas sem sentido: ela não é totalmente viva. Homens que não pensam 

são como sonâmbulos‖. Viver de tal modo nos impede de enxergar o outro e aumenta o nosso 

potencial para cometer atrocidades pela obediência cega. 

Tendo feito esse percurso de compreensão do conceito da banalidade do mal e os 

elementos que favorecem tal atitude, podemos observar a situação social atual, de modo 

específico no Brasil. Abre-se assim a oportunidade para o debate sobre o aumento da 

violência nas várias esferas da sociedade, principalmente na política através de discursos 

coléricos de governantes e um seguimento servil de parte da população. Isso nos mostra a 

necessidade urgente de pensarmos um processo educacional capaz de dar autonomia e 

criticidade às pessoas e também uma urgente valorização da consciência ética para que os 

mesmos erros do passado não voltem a acontecer entre nós. 

O percurso feito até agora nos leva a iluminarmos o tempo presente e perceber que a 

banalidade do mal é algo que não foi encerrado no passado, mas continua presente na 

atualidade e em nosso cotidiano social. Salientamos que não estamos dizendo que na 

atualidade percebemos a presença de um regime totalitário, mas é preciso estarmos atentos 

para que isso não volte a acontecer. Elucidamos fatos contemporâneos para mostrar que a voz 

sórdida do autoritarismo no Terceiro Reich possui resquícios ainda hoje em nosso meio, e se 

não tivermos o devido cuidado, ela pode gritar entre nós. 

Uma forte prova disso é a existência de grupos neonazistas que atuam de forma sagaz 

e utilizam os meios virtuais para divulgar esta ideologia, como nos recorda Naiara Hofmeister 

(2018), bem como os famosos bordões ―bandido bom é bandido morto‖ ou ―Direitos 
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Humanos é coisa de vagabundo‖ pronunciada por algumas pessoas no senso comum. Um 

discurso extremamente colérico que resulta em violência aberta às minorias e pessoas 

consideradas fora dos padrões. 

Fazendo um recorte para a sociedade brasileira de modo específico, podemos perceber 

também a banalização do mal em diferentes discursos e atitudes, até mesmo por parte dos 

governantes, o que favorece uma propaganda eficaz e até mesmo uma incitação ao ódio da 

grande população. 

Exemplo claro disso é o atual Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, 

fazendo sinal de arma com as mãos desde sua campanha eleitoral e seus apoiadores, muitos 

deles que confessam a fé cristã, repetindo como uma espécie de saudação síncrona, ou com a 

célebre expressão ―Brasil acima de tudo, Deus acima de todos‖, revelando também a presença 

de uma ideologia religiosa no governo. 

Também vale lembrar o pronunciamento do então Secretário da Cultura, Roberto 

Alvim, trazendo elementos análogos a um discurso e um registro fotográfico do ministro das 

comunicações de Adolf Hitler, Jospeh Goebbels, como nos lembra Giovanna Romano (2020). 

Com a pandemia da Covid-19, os discursos iniciais do presidente revelavam uma 

profunda banalização do vírus que já estava mostrando seu poder letal, como recorda matéria 

da BBC News Brasil (2020). Percebemos, com isso, a falta de argumentação lógico-científica 

através da minimização de algo que poderia ser melhor preparado desde o início, bem como a 

troca gradativa de ministros da saúde que não apoiavam o uso de medicamentos sem eficácia 

ou até mesmo que poderiam causar danos colaterais para os pacientes, isso nos recorda João 

Pedroso de Campos e Mariana Zylberkan (2020). 

Existe também a questão militar, que constantemente é exaltada pelo presidente, como 

no processo de impeachment da presidente da República Dilma Rousseff, em que Bolsonaro 

até então deputado, aclamou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, responsável por 

torturas no período do Regime Militar brasileiro, como recorda a matéria da Rede Brasil Atual 

(2016). Isso revela um descaso pelas pessoas que foram torturadas e assassinadas nesse 

período sombrio da história brasileira. 

Recentemente, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Alessandro 

Vieira (Cidadania – SE) fez a comparação de um dos ex-ministros da saúde, Eduardo 

Pazuello, à Eichmann, dizendo que ele ele mesmo nunca se portou com desrespeito à vida, 

mas no conjunto da obra, no exercício de uma política de saúde, ele falhou, por cumprir 

ordens. Em certa ocasião, Pazuello ao ser questionado sobre o descaso à crise sanitária em 
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Manaus, ele disse que a decisão não era dele e que o presidente estava nesta reunião, 

conforme lembra Luiz Calcagno (2021). 

Não estamos fazendo juízo das pessoas, mas apresentando que pessoas normais, que 

levam seus filhos à escola, vão à igreja todos os domingos ou até mesmo todos os dias, pagam 

suas dívidas em dia, são cidadãos de bem, podem ser parte de uma necroestrutura. Não basta 

só cumprir tarefas, obedecer às leis, mas é preciso entender o motivo, refletir eticamente sobre 

os desdobramentos de nossas ações e fazer o diferencial todos os dias.  

É preciso atenção para não sermos banais e tornar a nossa existência humana um mero 

cumprimento cíclico de ordens. É preciso reconhecer e valorizar a dignidade humana que 

existe em mim e no outro que está ao meu redor, e não sermos simplesmente ―[...] uma 

sombra pálida, uma vaga recordação da condição humana, um cadáver de pé e vivo que, no 

entanto, se poderia considerar enterrado sob armas com acompanhamento fúnebre [...] 

(THOREAU, 2001, p.7). 

Para isso, é necessário um processo educacional libertador, capaz de desenvolver 

nosso senso crítico, nossa capacidade de respeitar os Direitos Humanos, pois como nos 

recorda Kant (2008, p. 57), ―[...] a formação moral do homem não deve começar pela 

melhoria dos costumes, mas pela conversão do modo de pensar e pela fundação de um caráter 

[...]‖. 

Banalizar o mal é estar inerte na nossa poderosa capacidade de refletir e agir. 

 

Palavras-chave: Filosofia; Banalidade do mal; Obediência cega; Atualidade; Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

A presente comunicação busca dialogar com as repressões e gratificações pulsionais 

presentes tanto na publicidade[Reklame] da indústria cultural [Kulturindustrie], quanto na 

propaganda fascista; em outras palavras, como a publicidade da indústria cultural e a 

propaganda fascista operam em nível pulsional sobre os indivíduos. A distinção do nome é 

pensada de modo a facilitar a compreensão dos objetos. Portanto, a publicidade cultural é 

tratada aqui como publicidade de mercadorias culturais, as quais podemos considerar como 

uma expressão da mercadoria, bem como, do arranjo desse sistema industrial cultural 

apontado por Adorno e Horkheimer. Já a propaganda fascista, por outro lado, como o próprio 

nome indica, é tratada como propaganda política; responsável por capturar certa consciência 

coletiva que encontra-se domesticada e conformista. 

A indústria cultural e a publicidade, não estão em desarmonia, mas pelo contrário, 

Adorno considera que, ―tanto técnica como economicamente, a publicidade e a indústria 

cultural se confundem‖ (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 135). Nesses termos, a 

indústria cultural e a publicidade entrelaçam-se de modo a perder de vista seus limites. Não 

trataremos aqui dos conteúdos objetivos da publicidade, tampouco da propaganda, apenas será 

apontado aquilo que encontra-se oculto diante do mesmo, a saber, os mecanismos psíquicos 

responsáveis pela captura da consciência coletiva.  

A argumentação seguirá rumos pelos quais busca-se: (a) explicação sobre a 

publicidade cultural ser responsável pela excitação das massas,  com uma proposta de 

sublimação pulsional, por via divergente da qual o estímulo foi recebido, qual seja, a 

satisfação pela violência. Se faz necessário compreender: (b) de que modo isso ocorre diante 

da indústria cultural. Por outro lado, (c) como a propaganda fascista busca a liberação daquilo 

que foi reprimido pela cultura. E, por fim, (d) como é possível entender o jogo entre a 

publicidade cultural e a propaganda fascista.  
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Para tanto, serão abordados conceitos adornianos, tais como: indústria cultural, fetiche 

de mercadoria, mimese e projeção; além de alguns mecanismos psicológicos apontados pelo 

filósofo, os quais referem-se ao esquema de propaganda fascista. Estabelecer-se-á um debate 

com a psicanálise abordando o conceito freudiano de identificação, com o intuito de explicar a 

indústria cultural, enquanto um sistema que excita o consumidor, garantindo-lhe satisfação 

que diverge da proposta excitante oriunda das mercadorias culturais, isto é, ao invés de uma 

satisfação mediada pela experiência com a mercadoria cultural, há uma satisfação por meio da 

brutalidade. Por outro lado, o fascismo seria responsável por liberar os impulsos proscritos 

pelo processo civilizatório, com sua satisfação instintual na violência contra o outro.   

 

A PUBLICIDADE CULTURAL 

A conceituação de indústria cultural[Kulturindustrie] é definida a partir da percepção 

dos filósofos frankfurtianos em relação à subsunção da cultura ao capital. Ou seja, as 

expressões culturais da sociedade, as quais, são engolfadas pela economia propriamente para 

a conformação das massas, através de mercadorias culturais. Destarte, ―os moradores são 

enviados aos centros, como produtores e consumidores, em busca de trabalho e diversão [...]‖ 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 99). Há uma organização do tempo livre orquestrada 

pelo capitalismo; do mesmo modo que os trabalhadores são levados ao trabalho, também são 

carregados ao consumo de mercadorias culturais em seu tempo de lazer. Ao consumirem os 

bens produzidos pela indústria cultural, as massas são inculcadas de comportamentos de 

consumo, moral e políticos (DUARTE, 2011, p. 92). Com o consumo dos bens culturais 

padronizados, seus clientes são levados à conformidade e à passividade diante do que lhes é 

apresentado.  

 Para garantir o consumo dos bens culturais produzidos, são disponibilizadas 

publicidades. A publicidade serve para fomentar e manter a integração das classes sociais por 

meio da incitação ao consumo. Desse modo, a indústria cultural é capaz de manter o consumo 

massificado das mercadorias culturais. Mas como é garantido esse consumo? Podemos 

vislumbrar uma possível resposta a partir da última frase do capítulo dedicado à indústria 

cultural, na qual Adorno e Horkheimer escrevem, ―Eis aí o triunfo da publicidade na indústria 

cultural, a mimese compulsiva dos consumidores, pela qual se identificam às mercadorias 

culturais que eles, ao mesmo tempo, decifram muito bem‖ (ADORNO; HORKHEIMER, 

2006, p. 138).  

Primeiro, atentemo-nos ao conceito de mimese, apontado por Adorno e Horkheimer 

nessa passagem. Tal conceito está relacionado a um impulso de adaptação/assimilação do 
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indivíduo perante o meio em que se encontra — na medida em que, pensando em um 

desenvolvimento histórico da espécie, o impulso se fez necessário à sobrevivência do gênero 

humano. O conceito mimese, por outro lado, pode estar relacionado à uma prazerosa relação 

humana arcaica com a natureza, na medida em que não há a falsificação desse 

comportamento. Como não parece ser o caso da passagem supramencionada, já que esta diz 

respeito a uma forma de comportamento falsificado pela publicidade. Em outras palavras, um 

falso mimetismo. 

Uma outra passagem, em um dos capítulos da Dialética do Esclarecimento (2006), 

―Elementos do antissemitismo: limites do esclarecimento‖, pode corroborar com uma melhor 

compreensão de um sentido natural da mimese não falsificada. Citamos: ―A proteção pelo 

susto é uma forma do mimetismo. Essas reações de contração no homem são esquemas 

arcaicos da autoconservação: a vida paga o tributo de sua sobrevivência assimilando-se ao que 

é morto‖ (ADORNO, HORKHEIMER, 2006, p. 149). Podemos perceber, então, que se trata 

de um comportamento arcaico, no sentido de retornar à estágios psíquicos primitivos, grosso 

modo, um comportamento totalmente instintual voltado à autopreservação do indivíduo.  

Podemos aqui, pensar em um mimetismo da publicidade? De que forma ele ocorre? Se 

estamos pensando o conceito de mimese como um comportamento de assimilação ao meio, 

podendo este, ser prazeroso, então, a publicidade é responsável por um falso mimetismo que 

inculca um comportamento compulsivo àqueles expostos à ela? Do mesmo modo que há a 

produção em massa das mercadorias culturais, os indivíduos também precisam consumir 

maciçamente. Podemos ainda pensar, que a publicidade assegura o consumo maciço dos bens 

culturais, impondo aos indivíduos comportamentos  mimeticamente compulsivos para o 

consumo. 

A indústria cultural invade todas as casas, e se apresenta a todos os indivíduos, ―os 

produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até mesmo os distraídos vão 

consumi-los alertamente. ‖(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 105). Aqui, podemos 

perceber a amplitude da indústria cultural, isto é, esse sistema industrial-cultural é capaz de 

afetar uma sociedade e impor o consumo a todos. Desse modo, todos os indivíduos são 

colocados passivamente frente a criação de necessidades; necessidades, essas, que são dadas 

pela própria indústria, através de sua publicidade, ―o poder da indústria cultural provém de 

sua identificação com a necessidade produzida‖ (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 113). 

Assim, os modelos para o comportamento, quanto para a identificação podem atingir a todos.  

Na passagem supramencionada, temos a possibilidade de explorar o conceito de 

identificação. O conceito de Freud é abordado em seu texto Psicologia das Massas e a 
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Análise do Eu (1921), onde o psicanalista descreve a identificação como um vínculo amoroso 

que se desenvolve a partir do complexo de édipo. ―A psicanálise reconhece a identificação 

como a mais antiga ligação afetiva a uma outra pessoa‖ (FREUD, 2011, p. 60). É possível 

estender essa ligação afetiva mencionada por Freud a uma ligação afetiva a objetos? Diante 

disso, podemos perceber que os indivíduos são impelidos a amar aquilo que consomem em 

seu momento de lazer, não restrito apenas a esses objetos, mas todos os seus bens de 

consumo, carros, roupas, eletrodomésticos, coisas que tais. 

A identificação, para Adorno, diverge do modelo descrito por Freud? Pois, o 

psicanalista reflete sobre uma sociedade diferente da qual Adorno observa ao propor seu 

diagnóstico. A identificação em Adorno pode permitir uma extensão dos indivíduos em seus 

objetos de consumo? Onde, ―o aspecto primitivamente narcísico da identificação‖ coincide 

―com o ato de devorar, de tornar o objeto amado parte de si mesmo‖? (ADORNO, 2015 b, p. 

168). Destarte, os indivíduos identificam-se com aquilo que consomem e, desse modo, 

identificam-se ao status quo, 

 
O indivíduo é menos o que produz e mais o que consome. A identidade é menos 

formada pelo trabalho do que pelo consumo. E, aquilo que é consumido é vendido 

pelos meios de comunicação de massas, que estabelecem paralelos entre o ter e o 

ideal de ego cultural. As pessoas se representam por produtos culturais, que se 

constituem em clichês do pensar e comportamento adequado. (CROCHIK, 1990, p. 

151-152). 

 

 

A citação supramencionada, além de demonstrar a relação dos indivíduos com seus 

bens de consumo, de modo que esses constituem sua identidade; também condiz com o 

fetiche da mercadoria trabalhado por Adorno. Em Teoria da Semiformação (2010), Adorno 

escreve: "[...] na linguagem da filosofia pura, a cultura converteu-se, satisfeita de si mesma, 

em um valor‖ (ADORNO, 2010, p. 10). Ou seja, o consumo de mercadorias culturais, além 

de obnubilar a produção da mercadoria, confere-lhes um status social. Na medida em que é 

possível sentir-se pertencente à classe social, cujo foi designado previamente na escala de 

hierarquia das mercadorias culturais. Isto é, não se vai ao teatro por ser algo agradável, mas se 

vai ao teatro pois, é o que pessoas de determinada classe social fazem.  

A partir de agora, então, trataremos da questão relacionada ao prazer prometido pela 

publicidade cultural. Podemos aqui, pensar que, ao consumirem as mercadorias culturais, os 

indivíduos são capazes de alcançarem a satisfação que lhes é prometida? Pois, segundo 

Adorno e Horkheimer,  
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A indústria cultural não sublima, mas reprime. Expondo repetidamente o objeto do 

desejo, o busto no suéter e o torso nu do herói esportivo, ela apenas excita o prazer 

preliminar não sublimado que o hábito da renúncia há muito mutilou e reduziu ao 

masoquismo. (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 115. Destaque nosso). 

 

Como destacado, o hábito da renúncia está relacionado ao masoquismo, ou seja, a 

violência contra o próprio indivíduo, na medida em que não satisfaz totalmente o prazer 

excitado pela indústria cultural. O indivíduo apenas recebe uma dose de violência, semelhante 

a que o acompanha em seu cotidiano. A renúncia destacada, recorrendo à psicanálise 

freudiana, constitui-se como base importante para a civilização— na medida em que a 

civilização necessita de certas renúncias para o convívio social. De acordo com o psicanalista,  

 
[...] é impossível não ver em que medida a civilização é construída sobre a renúncia 

instintual, o quanto ela pressupõe justamente a não satisfação (supressão, repressão, 

ou o quê mais?) de instintos poderosos. Essa ―frustração cultural‖ domina o largo 

âmbito dos vínculos sociais entre os homens; já sabemos que é a causa da 

hostilidade que todas as culturas têm de combater. (FREUD, 2010, p. 60). 

 

O que parece fazer sentido é, que a excitação criada pela indústria cultural oferece 

satisfação aos impulsos dos indivíduos mas, essa, perpassa por outra via, a saber, da violência 

contra o consumidor,  

 
O fundamento disso, não obstante, são os impulsos reprimidos ou simplesmente 

insatisfeitos das massas, aos quais as mercadorias culturais atendem de modo direto 

ou indireto. Ou melhor, elas se dirigem a eles predominantemente de forma 

mediada, já que, como indica a recente publicação do psicólogo G. Legman, o 

sexual costuma ser substituído por brutalidades e violências 

dessexualizadas.(ADORNO, 2020 a, p. 215 -16). 

 

Como vimos acima, os indivíduos não são capazes de alcançar o prazer que estão 

buscando, apenas recebem violência. Um caráter tanto quanto masoquista, como mencionado 

anteriormente. Pois, todos parecem saber que ninguém receberá o prazer prometido e, ainda 

assim, acompanham a violência contra o personagem, do mesmo modo que estão a sofrer 

violência cotidianamente.  

 
Assim como o Pato Donald nos cartoons, assim também os desgraçados na vida real 

recebem a sua sova para que os espectadores possam se acostumar com a que eles 

próprios recebem. O prazer com a violência infligida ao personagem transforma-se 

em violência contra o espectador, a diversão em esforço (ADORNO, 1985, p. 114). 

 

O papel da publicidade entra nessa conta, no sentido de reanimar a promessa de 

felicidade mais uma vez. Já que, o prazer com a mercadoria cultural não é realizado como na 

promessa da publicidade; o indivíduo se sente compelido a buscar satisfação no consumo da 

próxima mercadoria (KEHL, 2004, p. 9). Desse modo, a publicidade, ―[...] consolida os 

grilhões que encadeiam os consumidores às grandes corporações‖ (ADORNO; 
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HORKHEIMER, 2006, p. 135). Em um sentido amplo, pensando que a indústria cultural é 

responsável pela conformação dos indivíduos perante o capitalismo, os consumidores, os 

quais buscam um prazer imediato, não recebem mais do que violência. Desse modo, todos são 

compelidos a se manterem sob o jugo do sistema.  

Nesse sentido, a passagem em que Adorno e Horkheimer fazem uma menção ao mito 

de Tântalo serve para ilustrar a situação dos indivíduos diante da indústria cultural. Assim 

como o personagem mítico, o prazer parece escorrer das mãos dos consumidores, tão logo o 

produto cultural é consumido. Como bem apontado pelos professores Zuin (2017),  

 

A excitação do prazer preliminar, do pré-prazer, feita pela indústria cultural, 

converte-o numa espécie de sucedâneo do prazer, de modo que a sensação de 

desconforto, decorrente dessa conversão, é ilusoriamente compensada pela busca 

frenética de produtos que anunciam finalmente o gozo da sensação plenamente 

prazerosa. (ZUIN; ZUIN, 2017, p. 425). 

 

 

 

 

A PROPAGANDA FASCISTA 

O esquema de gratificação tanto da publicidade cultural, quanto da propaganda 

fascista, apresenta similaridades. A questão que parece fazer maior sentido é a de que, a 

indústria cultural, enquanto um sistema de distribuição de mercadorias culturais em massa, 

para um rápido consumo, simplesmente agride seus consumidores. Ou seja, ela excita os 

consumidores ao prazer perante o consumo de mercadorias, mas tal prazer é inversamente 

proporcional à excitação e, ao receberem a violência, conformam-se com a violência do 

próprio sistema social. De outro modo, ela não permite satisfação total dos indivíduos. Por 

outro lado, o fascismo enquanto ―rebelião contra a civilização‖ sendo reproduzido ―na e pela 

própria civilização‖(ADORNO, 2015 b, p. 162), parece liberar os impulsos instintivos, 

reprimidos pela civilização; assegura a gratificação pela violência, mas essa é canalizada na 

figura do outro.  

Para tanto, há fomentos de um caráter de ritual para o grupo fascista por seus 

agitadores e demagogos. A propaganda tende a angariar seguidores, como se estes fizessem 

parte de um grupo secreto que conhece a verdade e, estão dispostos a compartilhar dessa 

verdade com quem adentra ao grupo (ADORNO, 2015 a, p. 140). ―Dado que toda ênfase 

dessa propaganda é promover os meios, ela mesma se torna o conteúdo último. [...] ela 

funciona como um tipo de realização de desejo. [...] as pessoas são convidadas a entrar, tal 
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como se compartilhassem uma droga‖ (ADORNO, 2015 a, p. 140). A gratificação desse 

processo reside em, ―uma revelação simbólica da identidade que ele[agitador/demagogo] 

verbaliza, uma identidade que os ouvintes sentem e pensam, mas que não podem exprimir‖ 

(ADORNO, 2015 a, p. 146). Ou seja, quando os indivíduos percebem que o grupo 

compartilha dos mesmos pensamentos, sentem maior sensação de pertencimento.  

A propaganda fascista, tende a reiterar a figura do líder. Funciona como uma 

psicologia de grupos que responde a um senhor. Nesse sentido, ―Adorno propõe uma leitura 

complexa da teoria da identificação como uma espécie de projeção coletiva de si mesmo ao 

invés da figura do pai.‖ (TORRES, 2019, p. 21). Essa projeção acontece com a figura do líder. 

Ele aparece como uma extensão do próprio indivíduo do bando fascista. De acordo com 

Adorno, ―[...] o fato da imagem moderna do líder algumas vezes parecer ser o 

engrandecimento da própria personalidade do sujeito, uma coletivização de si mesmo [...]‖ 

(ADORNO, 2015 b, p. 168). O líder é tomado, então, como um ideal do sujeito, como uma 

extensão do próprio sujeito. Ele é visto como o responsável por engrandecer o próprio 

indivíduo.  

Há um mecanismo de gratificação explorado por novelas e filmes, cujo é apontado por 

Adorno, no qual o indivíduo é levado a comprar uma mercadoria como forma de gratidão 

pelas emoções pelas quais passou; da mesma forma ocorre em movimentos fascistas. Os 

ouvintes de agitadores fascistas agem de modo semelhante, ―após obter prazer com ela 

(propaganda), aceita a ideologia representada pelo locutor como forma de gratidão pelo 

show.‖ (ADORNO, 2015 a, p. 145). Os líderes fascistas promovem um ―show‖, pois se 

comportam como personagens caricatos. ―É característico dos demagogos fascistas se 

vangloriar de terem sido heróis atléticos em sua juventude [...] Eles gritam, choram, lutam 

com o demônio em pantomimas‖ (ADORNO, 2015 a, p. 145). 

A ―pantomima‖ mencionada aqui, se enquadra no aspecto mimético apontado por 

Adorno e Horkheimer. A saber, a questão da mimese da mimesis. Os fascistas precisam de 

componentes ritualísticos em seus discursos, propagandas políticas e desfiles. Todos esses 

componentes têm serventia para uma falsificação do comportamento mimético. É fomentado 

então, um comportamento que, para os indivíduos é prazeroso, mas esse comportamento é 

falsificado pelo movimento; justamente visando que os indivíduos se entreguem 

instintivamente, ou pulsionalmente perante o grupo . 

O sentido das fórmulas fascistas, da disciplina ritual, dos uniformes [...] Os símbolos 

engenhosamente arquitetados, próprios a todos movimentos contrarrevolucionários, 

as caveiras mascaradas, o bárbaro rufar dos tambores, a monótona repetição de 
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palavras e gestos são outras tantas imitações de práticas mágicas(ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 152).  

O movimento fascista também precisa instigar uma falsa projeção à massa, justamente 

daqueles que são tomados como seus inimigos. Isso, para que haja um estranhamento em face 

dos, então ditos, inimigos. Isto é, ocorre uma tentativa de que, ao se deparar com o ―inimigo‖, 

o fascista seja tomado por ódio e medo. De acordo com Adorno, ―A propaganda fascita ataca 

fantasmas, e não oponentes reais, ou seja, ela constroi um imaginário do judeu ou do 

comunista, separa-o em pedaços sem prestar muita atenção como este imaginário se relaciona 

com a realidade‖(ADORNO, 2015 a, p. 143). Ao constituir este inimigo imaǵinário, de forma 

idiossincrática, o movimento quer fomentar uma separação de grupos. E, além disso, todos 

devem projetar comportamentos, os quais não representam nenhum tipo de comportamento 

específico dos inimigos.  

O que se busca é realizar, ―o desejo psicológico inconsciente de autoaniquilação" cujo 

―reproduz fielmente a estrutura de um movimento político que, em última instância, 

transforma seus seguidores em vítimas‖ (ADORNO, 2015 a, p. 152). Ao transformar 

comportamentos humanos em comportamentos do outgroup, ou seja, aquele grupo que não 

pertence ao agrupamento fascista, no fundo, o que se deseja é o fim de tudo, inclusive de si 

mesmo (ADORNO, 2020 b, p. 52).  

Um outro aspecto do facismo consiste em seu fetiche de hierarquização. Como vimos, 

há a distinção feita pelos demagogos fascistas, daqueles considerados inimigos. Desse modo, 

há ênfase no agrupamento fascista, ou no líder fascista, que será responsável por combater os 

inimigos e os males concomitantes a esses
42

. Os inimigos, são tomados como 

hierarquicamente inferiores, ou seja, não merecem fazer parte da sociedade fantasiosa que os 

líderes se propõem a construir. Nesse sentido, funciona o dispositivo ―joio e trigo‖, com seu 

nome oriundo de uma divisão feita pela bíblia, mas com pouca religiosidade. Esse dispositivo 

refere-se a separação entre aqueles com permissão para entrar no ―reino dos céus" e aqueles 

sem permissão. 

                                                           
42

 Um exemplo muito recente com o qual temos contato, que pode servir como uma boa ilustração, é a paranóia 

do QAnon, completamente centrada na figura de Trump, cujo responsabiliza-se por combater o mal dos 

pedófilos satanistas. A fórmula do QAnon remete ao dispositivo mencionado por Adorno denominado ―lobo 

solitário‖, o líder, completamente sozinho, é o único indivíduo que consegue enxergar o mal, consequentemente 

o único capaz de combatê-lo. Esse aspecto condiz com a personalização e reiteração constante da figura do líder. 

A saber, ―Eles se apresentam como lobos solitários, como cidadãos norte-americanos saudáveis e sadios, com 

instintos robustos, como altruístas e infatigáveis‖ (ADORNO, 2015 a, p. 138). Cf: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58610899>, onde se lê: ―QAnon é uma teoria ampla e 

completamente infundada de que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, estaria travando uma guerra secreta 

contra pedófilos adoradores de Satanás de elite no governo, no empresariado e na imprensa‖. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58610899
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O ganho narcísico fornecido pela propagandas fascista é óbvio. Ela sugere 

continuamente, e algumas vezes de forma maliciosa, que o seguidor, simplesmente 

por pertencer ao in-group[grupo fascista], é melhor, superior e mais puro que 

aqueles que são excluídos. Ao mesmo tempo, qualquer tipo de crítica ou de 

autoconsciência é ressentida como uma perda narcísica e incita fúria. (ADORNO, 

2015 b, p. 177). 

 

Com o líder do grupo fascista atacando os falsos inimigos, desvelando em suas 

palavras os próprios pensamentos de seus seguidores, a violência contra o inimigo é levada a 

sério pelos seguidores, como se fosse legítima. Todo esse comportamento fascista pode ser 

comparado a um enorme ritual fomentado pela propaganda e pela mimese da mimese. ―Os 

judeus são acusados em blocos da magia proibida, do ritual sanguinário. É só assim sob o 

disfarce da acusação que o desejo subliminar dos autóctones de retornar à prática mimética do 

sacrifício pode ressurgir em sua consciência."(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 153). 

Diante disso, pode-se pensar que a incitação do ódio contra o inimigo, ou a excitação do ódio 

contra o inimigo, só consegue a gratificação quando revelado o desejo pela palavra falada da 

boca do demagogo (ADORNO, 2015 a, p. 150), ou quando de fato se é praticado o sacrifício. 

 

CONCLUSÃO 

Podemos pensar a propaganda fascista e a publicidade cultural enquanto modos de 

falsificação do comportamento dos indivíduos, por meio de práticas miméticas. A publicidade 

com intuito de excitar e fazer com que os indivíduos desejem cada vez mais mercadorias, de 

modo que se portem como a indústria cultural quer que o façam, a saber, enquanto 

verdadeiros consumidores a buscar incessantemente o prazer nas mercadorias culturais, as 

quais somente os violenta do mesmo modo que o sistema social no qual estão inseridas. Pois, 

de acordo com Adorno e Horkheimer, ―A vida no capitalismo tardio é um contínuo rito de 

iniciação. Todos têm de mostrar que se identificam integralmente com o poder de quem não 

cessam de receber pancadas.‖(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 127). Por outro lado, a 

propaganda fascista instiga-os a um comportamento hierarquicamente mimético. Os 

consumidores da indústria cultural, já estão completamente domesticados para obedecer a um 

líder fascista, ou seja, estão tão acostumados com a violência e com a imposição, que 

coadunam ao fascismo. Assim, o movimento fascista precisa captar parte das consciências 

conformadas para colher seus frutos. Ambas, publicidade e propaganda, fazem parte de 

sistemas, os quais são violentos para com o indivíduo. Buscam fomentar vínculos sintéticos 

com o sistema e com a barbárie.  
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Um belo dia, a propaganda de marcas específicas, isto é, o decreto da produção 

escondido na aparência da possibilidade de escolha, pode acabar se transformando 

no comando aberto do Führer. Numa sociedade dominada pelos grandes bandidos 

fascistas, que se puseram de acordo sobre a parte do produto social a ser destinado 

às primeiras necessidades do povo, pareceria enfim anacrônico convidar ao uso de 

um determinado sabão em pó. O Führer ordena de maneira mais moderna e sem 

maior cerimônia tanto o holocausto quanto a compra de bugigangas. (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 132). 

 

Palavras-chave: Adorno, Publicidade, Propaganda, Fascismo, Indústria Cultural. 
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O presente trabalho tem como foco a temática relacionada ao sentido do pensar em 

Hannah Arendt e a sua aplicação no ensino de filosofia no ensino médio. A escolha deste 

tema foi motivada pela urgência em se repensar o modo pelo qual a filosofia é ministrada no 

ensino básico. Dessa forma, a escolha da autora para tratar deste problema foi intencional, 

visto que a pensadora judia-alemã lança luz a atividade do pensar, tema que consideramos 

relevante para o âmbito escolar. 

Para a elaboração deste trabalho utilizaremos a revisão bibliográfica. Assim, as obras 

que mais consultamos são: A vida do espírito (1978), Eichmann em Jerusalém um relato 

sobre a banalidade do mal (1963) e Origens do Totalitarismo (1951). O problema desta 

pesquisa se embasa no contraste entre o pensar e o não pensar, bem como as possíveis 

consequências deste contraste para a sociedade. Nesse sentido, a relevância desta tópica se 

relaciona com o problema, pois o que se pretende é abordar nas aulas de filosofia a gravidade 

do ‗não pensar‘, ou seja, como o pensamento afeta o modo como aparecemos para a 

http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/14
https://www.anpocs.com/index.php/encontros/papers/43-encontro-anual-da-anpocs/st-11/st41/11862-industria-cultural-e-ascensao-da-extrema-direita-notas-sobre-a-atualidade-da-teoria-critica/file
https://www.anpocs.com/index.php/encontros/papers/43-encontro-anual-da-anpocs/st-11/st41/11862-industria-cultural-e-ascensao-da-extrema-direita-notas-sobre-a-atualidade-da-teoria-critica/file
https://www.anpocs.com/index.php/encontros/papers/43-encontro-anual-da-anpocs/st-11/st41/11862-industria-cultural-e-ascensao-da-extrema-direita-notas-sobre-a-atualidade-da-teoria-critica/file
http://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/7757
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sociedade. Mais que isso, queremos desenvolver um espaço na sala de aula que fomente esse 

pensar que Arendt defende. 

Logo, no primeiro tópico o leitor terá acesso a uma breve biografia de Hannah Arendt. 

No segundo, faremos um estudo sobre o caso Eichmann em Jerusalém, de tal forma que será 

possível explicar o que Arendt nomeia ser o ―não pensar‖, em contraste, no terceiro tópico 

será possível evidenciar o que é a atividade do pensar e em que medida ela é fundamental pra 

vida em comunidade. Por fim, trataremos da aplicação do sentido do pensar em Arendt nas 

aulas de filosofia no ensino médio por meio da apresentação de um método que dê relevância 

para a reflexão do próprio aluno. 

Portanto, esta temática compõe alta relevância para o ensino de Filosofia, uma vez que 

instiga os educandos a praticarem o pensamento crítico. Ressaltamos a importância de pensar 

sobre essa questão, pois ela se relaciona com a contemporaneidade que apresenta muitas 

situações contrárias ao pensamento crítico. O motivo de tanta barbárie, alienação, 

disseminação de fake News, indubitavelmente decorre do baixo incentivo no que se refere ao 

estudo de disciplinas como a Filosofia, que propõe um olhar crítico e não alienado para este 

atual cenário e um amplo debate sobre verdade e mentira nas relações humanas. 

 

QUEM FOI HANNAH ARENDT? 

―Só podemos saber quem um homem foi se conhecermos a história da qual ele é o 

herói – em outras palavras, sua biografia; tudo o mais que sabemos a seu respeito, inclusive a 

obra que ele possa ter produzido e deixado atrás de si, diz nos apenas o que ele é ou foi‖ 

(ARENDT, 2007, p. 199). 

Hannah Arendt nasceu em 14 de outubro de 1906, em Linden, próximo de Hannover, 

no Império Germânico, e passou a maior parte de sua infância e adolescência em Könisberg. 

Filha de Martha e Paul Arendt, foi excelentemente educada em literatura alemã, grego 

clássico e filosofia moderna e antiga, em uma atmosfera de altos padrões, ideais e princípios 

pré- Primeira Guerra, cercada por Goethe, Mozart e Kant. Seus pais faziam parte da primeira 

geração de profissionais judeus alemães agnósticos, politicamente liberais e altamente 

educados, e o fato de ser judia nunca foi mencionado a Arendt, que só compreendeu isso ao 

sair de casa e experienciar o antissemitismo. 

Em 1924, Arendt chegou à Universidade de Marburg em meio a uma revolução 

iniciada pelo jovem Heidegger. Ele teve grande influência em seus estudos e no seu 

pensamento, mas sua tese de doutoramento, intitulada O conceito de amor em Santo 
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Agostinho, foi completada em 1929, na Universidade de Heidelberg, sob a orientação de Karl 

Jaspers. 

Com a ascensão do regime nazista, os judeus perderam suas cidadanias alemãs. Isso 

inclui Arendt, bem como vários outros pensadores e filósofos judeus alemães. Com isso, 

Arendt foi para o campo de refugiados na França, foi capturada, levada para um campo de 

concentração e, depois de uma grande mobilização, ela conseguiu sair. Depois de sua saída, 

ela precisou deixar a Europa, partindo para os Estados Unidos. Lá, permaneceu por volta de 

10 anos sem cidadania. No decorrer do tempo, ela começou a lecionar em universidades, 

trabalhar como jornalista e escrever suas obras, que foram todas publicadas originalmente em 

inglês, apesar da sua língua materna ser o alemão. 

Em sua vida e em sua obra, podemos perceber que a sua experiência de vida se deu no 

decorrer do sombrio século XX, que perpassou por duas guerras mundiais, crises econômicas 

globais, ascensão de regimes antidemocráticos, bem como a guerra fria. Ao mesmo tempo, 

traduziu o esforço do pensamento para alcançar a compreensão da nossa época, em seus 

movimentos mais extremos e em suas bases mais profundas. Ela sempre dizia que buscava 

antes de tudo compreender. E a compreensão, em suas palavras, é ―uma atividade 

interminável, por meio da qual, em constante mudança e variação, aprendemos a lidar com 

nossa realidade, reconciliamo-nos com ela, isto é, tentamos nos sentir em casa no mundo‖ 

(ARENDT, 199, p. 39). De forma breve, é possível perceber, por meio da biografia de Arendt, 

que ela estava inserida em um mundo permeado pelo conflito e, diante disso, a atitude de 

Arendt foi ―parar para pensar o que estamos fazendo‖, tal como ela diz no livro A Condição 

Humana. Logo, nada mais justo do que propor uma metodologia do pensar no ensino médio 

por meio dos escritos arendtianos. Vejamos, agora, segundo Arendt, o que é o ―não pensar‖ e, 

consequentemente, o que é a atividade do pensar. 

ADOLF EICHMANN COMO UM CASO LIMITE: O QUE ACONTECE QUANDO 

ABDICAMOS DA CAPACIDADE DE PENSAR? 

Neste tópico apresentaremos considerações sobre Eichmann em Jerusalém. Esse 

compõe um caso emblemático para Arendt e sua apresentação se faz necessária a fim de 

evidenciar a preocupação da autora com o sentido do pensar para o homem. O que acontece 

quando abdicamos da capacidade de pensar? Para tratar desta problemática precisaremos 

lançar luz ao julgamento do oficial nazista descrever o que Arendt diz ser o não pensar. Feito 

isso, esclarecemos o que é o pensar, por meio do livro A vida do Espírito e, assim, teremos 

elementos suficientes para analisar as consequências da abdicação da atividade do pensar para 

a sociedade.  
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O QUE LEVA UM INDIVÍDUO A COMETER GRAVES ATROCIDADES CONTRA 

A HUMANIDADE? 

A filósofa Hannah Arendt levanta essa questão a partir do julgamento do oficial 

nazista alemão Adolf Eichmann, principal responsável pela deportação de centenas de 

milhares de judeus, ciganos, homossexuais, dentre outras minorias, durante o holocausto. 

Estas ações culminaram na morte desses prisioneiros em campos de concentração nazistas, 

como parte do plano de extermínio desses povos no que fora denominado de solução final. A 

estrutura desse regime é explicada por Gasparini (1995, p. 7): ―O totalitarismo, como uma 

nova forma de governo e de dominação, baseado na organização burocrática de massas, no 

terror e na ideologia, provou com o genocídio, não existirem limites à deformação da natureza 

humana‖. Fruto também de uma massificação da sociedade, a pensadora nos alerta para este 

perigo: 

 

Grandes massas de pessoas constantemente se tornam supérfluas se continuamos a 

pensar em nosso mundo em termos utilitários. [...] Os acontecimentos políticos, 

sociais e econômicos de toda parte conspiram silenciosamente com os instrumentos 

totalitários para tornar os homens supérfluos (ARENDT, 1995, p. 510). 

 

Considerando os aspectos do regime totalitário como base para as ações humanas, 

Eichmann foi considerado por especialistas que o avaliaram como alguém comum, cidadão 

cumpridor de leis, bom pai, bom marido, enfim, um cidadão normal, medíocre até, sem 

maiores qualidades. Porém, era também alguém extremamente metódico que executava 

ordens sem refletir sobre elas, apenas cumpria seu dever, ou seja, um ótimo funcionário que 

não questionava seus superiores, sendo uma peça chave na engrenagem macabra do 3º Reich, 

ocupando posição de destaque na logística de todo o processo. 

De acordo com Arendt (1999), Eichmann foi alguém medíocre, sem grandes talentos. 

Ao se aliar aos nazistas, se mostrou competente em executar ordens. Apesar de ser do baixo 

escalão, conseguiu se destacar ao propor ideias em uma importante reunião onde a cúpula do 

partido nazista discutia meios de se apressar o plano de extermínio das minorias, 

principalmente o povo judeu. Este plano foi chamado solução final, no qual os nazistas 

pretendiam ―purificar a raça‖, determinando assim a morte de centenas de milhares de pessoas 

com o objetivo de criar a ―raça pura, Ariana‖. 

Eichmann se prestou ao serviço de deportar para os campos da morte em vagões 

abarrotados todos os judeus que poderiam alcançar. Foi o responsável direto pelo destino de 

um povo que seguia para a morte como um rebanho de cordeiros sem forças para se 
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defenderem. Esse fato foi alvo de questionamentos entre aqueles que procuravam meios de 

culpar em parte as vítimas, alegando que não se revoltaram, apenas obedeceram aos 

comandos. Eichmann também se definiu com um papel de cumpridor de ordens, apenas 

executava o que lhe mandavam sem questionar a razão de tal ordem. Nunca passou pela sua 

cabeça a moralidade de suas ações, apenas obedecia cegamente, para ele, estava cumprindo a 

lei e, era uma ação considerada legal. Desta maneira, sua consciência nunca lhe cobrou nada, 

estava apenas executando corretamente o trabalho que lhe foi designado. Nesse sentido, a 

pensadora nos explica que: 

 

Depois, veio o último depoimento de Eichmann: suas esperanças de justiça tinham 

se frustrado; a corte não havia acreditado nele, embora ele tivesse sempre feito o 

máximo para dizer a verdade. A corte não o entendia: ele nunca tinha nutrido ódio 

aos judeus, e nunca desejou a morte de seres humanos. Sua culpa provinha de sua 

obediência, e a obediência é louvada como virtude. Sua virtude tinha sido abusada 

pelos líderes nazistas (ARENDT, 1999, p. 269). 

 

Após a derrota do regime nazista ao final da segunda grande guerra, Eichmann se 

refugiou da Áustria e, em seguida, desembarcou na Argentina, onde foi posteriormente 

capturado. 

Levado a julgamento em Jerusalém, o que se viu era a expectativa de um grande 

evento, algo como um teatro de horrores onde o grande terrorista nazista, aquele que era 

interpretado como um mostro capaz de cometer tanta atrocidade, seria exposto ao público 

como um troféu, numa confirmação de se tratar de alguém extremamente mal e perigoso. A 

expectativa foi completamente frustrada ao se apresentar dentro de uma jaula de vidro um 

homem pequeno e encurralado e perfeitamente normal, como qualquer pessoa na plateia 

daquele espetáculo pífio e medíocre. Diante deste cenário, Arendt chama atenção para a 

relação entre o terror praticado no regime totalitário e, ao mesmo tempo, a obediência. Essa 

relação permitiu Eichmann afirmar que estava somente cumprindo leis. 

Durante todo seu julgamento, o réu repetia incessantemente que se declarava inocente, 

já que não se lembrava de ter maltratado ninguém durante sua vida, e nem era um assassino 

em sua concepção, pois jamais matara alguém, nem um judeu. O que ele fazia era apenas 

embarcar as pessoas nas composições que as levariam aos campos de concentração. O que 

aconteceria a elas depois disso já não fazia parte de sua responsabilidade. O que ele afirmava 

era: ―que tudo o que havia praticado estava conforme o direito e a legislação alemã vigente à 

época dos fatos. Dizia também que suas condutas eram atos de Estado e não poderiam ser 

julgados por outro Estado‖ (ARENDT, 1999, p. 33). 
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No entanto, apesar de depoimentos afirmarem que o oficial era detentor de grande 

poder entre seus comandados, Eichmann continuava sua defesa como uma pessoa inocente. 

Era perceptível que ele não apresentava nenhum remorso ou peso na consciência por ter sido 

o responsável pelo fim terrível de tantas vidas. O oficial considerava seu trabalho como algo 

normal, corriqueiro. 

Diante desses apontamentos, percebemos que Eichmann é o exemplo do homem 

massificado que carrega consigo a característica do não pensar. Por conseguinte, o não pensar 

lança luz para o fenômeno que Arendt denominou de banalidade do mal. Segundo Arendt 

(1999), este é um fenômeno que diz respeito à recusa do caráter humano do homem, e que se 

baseia na reflexão negativa e na tendência em não tomar iniciativas diante de seus atos. 

Na obra em que se dedicou a análise do caso de Eichmann, Arendt (1999) detalha todo 

o processo, bem como critica de modo incisivo toda a trajetória que culminou nesse 

julgamento, até as figuras políticas que compunham o cenário da época. Em sua visão, em 

muito contribuíram para a impunidade de alguns responsáveis pelo genocídio provocado pelo 

regime de Hitler. 

No decorrer do processo, a pensadora procurou observar a conduta do réu, percebia 

como o acusado se sentia acuado, como se expressava, tentava em vão convencer a todos de 

que era um mero cumpridor de ordens. No entanto, o que estava em julgamento era a frieza 

com que alguém age contra outro ser humano com tamanha crueldade, sem empatia, sem 

nenhuma reflexão ou autonomia de pensamento. A autora traz falas do próprio Eichmann: 

―Não sou o monstro que fazem de mim. Sou uma vítima da falácia‖ (ARENDT, 1999, p. 

269), e ―minha honra é minha lealdade‖ (1999, p. 121). 

Arendt, então, diz que Eichmann era um homem ―bastante comum, banal, e não 

demoníaco ou monstruoso (ARENDT, 2012, p. 18). Por suas críticas, Arendt foi acusada de 

defender o nazista, no entanto, não era a questão de seu argumento, o que a autora procurou 

demonstrar através de sua perspicácia de pensamento foi que numa tragédia de proporções tão 

grandes como o Holocausto existem mais personagens do que aparece efetivamente. A 

máquina não opera com poucas peças, é necessário todo um contingente de ―Eichmanns‖ 

trabalhando de modo excessivamente racional e com um nível de obediência totalmente cega 

e sem conflitos internos para produzir um resultado tão hediondo. Durante o julgamento, foi 

aventado a cumplicidade do acusado com figuras proeminentes da sociedade alemã, que se 

sentavam em conselhos para deliberar a melhor forma de executar as ordens dadas por Hitler 

e assim consolidar a carnificina do Holocausto. 
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Considerando as reflexões arendtianas (1999), o que se destaca é a possibilidade do 

mal como um fator trivial, comum a um regime onde se restringe o pensamento crítico e se 

baseia na superficialidade do pensar humano. Este é o ponto principal e mais perturbador do 

julgamento de Eichmann: a discrepância entre o que se esperava de alguém responsável por 

tantos atos de horror e o que realmente foi constatado, um sujeito mediano, em desacordo com 

toda aquela situação de genocídio, Eichmann era o retrato da burocratização das ações 

humanas. Como explica Adriano Correia (2004): 

 

O governo nazista seria uma organização burocrática cuidadosamente estruturada 

para absorver a solicitude do pai de família na realização de quaisquer tarefas que 

lhe fossem atribuídas e para dissolver a responsabilidade em procedimentos de 

extermínio em que o perpetrador de um assassinato era apenas a extremidade de um 

grupo de trabalho. O pai de família, que despertaria em nós admiração e ternura em 

sua concentração no interesse dos seus, em sua consagração firme à mulher e aos 

filhos, em sua solicitude, preocupado basicamente com a segurança, teria se tornado 

um aventureiro (p. 87). 

 

Nesse sentido, para Arendt, a banalidade do mal não era uma teoria ou doutrina, mas 

significava a natureza factual do mal perpetrado por um ser humano incapaz de pensar - por 

alguém que nunca pensou no que estava fazendo, quer na sua carreira como oficial da 

Gestapo encarregado do transporte dos judeus, quer como prisioneiro no banco dos réus 

(KOHN, 2004, p. 15). . Ela evidencia que o não pensar é considerado como uma característica 

dos homens que se abdicam dessa faculdade. A partir dessas considerações, o que se destaca 

em relação à massificação da sociedade nazista alemã era que: 

 

O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não 

eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e 

assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições e dos nossos 

padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que 

todas as atrocidades juntas (ARENDT, 1999, p. 299). 

 

 

Portanto, ser um bom homem era ser leal ao seu governo. Apesar de todo o contexto 

político, as movimentações nazistas que culminaram no maior genocídio da história humana 

recente, aquela figura engaiolada em vidro a prova de balas, de pé diante de seus julgadores 

naquele tribunal, nada mais era do que um ser humano considerado como um homem normal, 

que não pensava, ou seja, nem um monstro, nem o diabo, mas capaz de se associar ao 

movimento totalitário. 

 

A ATIVIDADE DO PENSAR E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Hannah Arendt (2012), em seu livro A vida do espírito, afirma que a atividade do 

pensamento é ―(...) o diálogo sem som que cada um mantém consigo mesmo‖ (p. 21). É o dois 
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em um socrático, ou seja, o estar só consigo mesmo de tal forma que abrimos os olhos do 

espírito e, assim, podemos nos esforçar para compreender a realidade. Mais que isso, o pensar 

é invisível e assume uma função maiêutica, pois ao questionar nossas opiniões e 

prejulgamentos nós nos esvaziamos de tudo, enfim, nada melhor do que deixar Arendt falar, 

visto que, para ela 

 

(...) o próprio pensar, distinto de outras atividades humanas, não é apenas uma 

atividade que é invisível, que não se manifesta exteriormente, mas também, e nesse 

aspecto talvez unicamente, não possui nenhuma necessidade de aparecer e tem até 

um impulso muito restrito de comunicar-se com os outros. Desde Platão, pensar tem 

sido definido como um diálogo silencioso entre mim e mim mesma; é a única 

maneira em que posso fazer companhia a mim mesma e ficar satisfeita com isso 

(ARENDT, 2004, p. 71). 

 

Como vimos, o pensar é uma atividade solitária e tal como a teia de penélope, pois 

pode se desfazer toda a manhã o que foi terminado na noite anterior. Entretanto, Arendt 

afirma que o pensar não é uma atividade que se manifestar exteriormente e, tal como diz 

Martin Heidegger, citado por Arendt (2012) ―o pensamento não traz conhecimento como as 

ciências, o pensamento não produz sabedoria prática utilizável, o pensamento não resolve os 

enigmas do Universo, o pensamento não nos dota diretamente com o poder do agir‖ (p. 17). 

Ora, se o pensamento não nos dota diretamente com o poder do agir por qual motivo Arendt 

afirma que a banalidade do mal é fruto ―não da estupidez, mas da irreflexão‖? Mais que isso, 

quais são os alcances que uma metodologia do pensar pode nos dar ao ser inserida no Ensino 

Médio? 

Bem, como já dissemos, ao parar para pensar o homem se retira do mundo e, estando 

só consigo mesmo, passa a refletir sobre as questões do âmbito privado e público. Neste 

momento o homem está liberado da atividade da ação, pois para exercer a faculdade do 

pensamento precisamos estar só. Entretanto, para pensar o mundo, o homem precisa ser dois 

em um, ou seja, estabelecer um diálogo com a pluralidade de pensamento em relação à 

pluralidade das ações dos homens. Assim, ao exercer o pensamento nos tornamos ―vazios‖ e 

―estamos preparados para julgar‖. Neste cenário o homem torna-se consciente e, dessa forma, 

está preparado para avaliar a realidade e, ao menos, não se associar a movimentos tal como o 

totalitarismo. Dessa forma, tal como esclarece Kohn (2004) ―o mal (...) poderia ser vencido 

pelo pensamento‖. Logo, ―a capacidade ou incapacidade de pensar, ou seja, para falar como 

Bobbio, o poder explicativo da dicotomia arendtiana thoughtfulness/toughlessness para a 

Ética só oferece um caminho que assinala quando parar (...) (LAFER, 2015, p. XV). 

Diante do que foi dito, fica evidente a importância do pensamento não só para o 

homem, mas para a humanidade, visto que se o pensar não necessariamente nos dota da 
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capacidade de agir, ao menos o pensar nos oferece a clareza de quando parar de agir e, dessa 

forma, não concretizar o mal. Vejamos, agora, como é possível estabelecer um espaço do 

pensamento no Ensino Médio e os alcances e limites desta metodologia. 

 

O PENSAMENTO REFLEXIVO COMO MÉTODO DO ENSINO BÁSICO 

O ensino básico deve-se pautar por uma educação voltada para o pensar crítico e 

reflexivo. Indubitavelmente, Hannah Arendt deve ser uma autora a ser revisitada na educação, 

uma vez que seus escritos apresentam uma preocupação com temas pertinentes na formação 

dos alunos, tais como, por exemplo, liberdade, política, autoritarismo, dentre outros. 

Dessa forma, a educação deve passar pelo incentivo ao pensamento reflexivo, pois a 

capacidade de reflexão é que realmente mostra a cada educando a sua real presença em um 

mundo cada dia mais marcado pelo discurso que traz alienação e pouco compromisso com a 

realidade concreta. Logo, o pensamento reflexivo é capaz de proporcionar uma maior 

consciência em relação aos direitos e deveres de cada educando, fazendo com que os mesmos 

desenvolvam um posicionamento crítico em meio a tantos discursos de ódio e notícias falsas. 

Importante pensar, criar e desenvolver o pensamento reflexivo para além das aulas de 

filosofia. Assim, essa mentalidade de reflexão crítica deve partir do ensino de filosofia e ser 

aplicado no ensino básico de forma interdisciplinar, ou seja, diferentes conteúdos devem 

aplicar como método de ensino o pensamento, a reflexão e a capacidade de julgar, pois dessa 

forma desenvolveremos a autonomia e protagonismo de cada educando. 

 

O educando não pode viver alheio ao mundo real e concreto, a saber, os diversos 

conflitos humanitários como a questão dos refugiados, a segregação racial, 

intolerância religiosa, as fake news na política, etc, devem ser conteúdos que 

perpassam o currículo de modo que os façam refletir. Vale ressaltar que apresentar 

toda a obra de Hannah Arendt no ensino básico não é nossa intenção, ao contrário, o 

objetivo deste trabalho é apresentar o pensar como método de ensino. Mas como? 

 

Bem, ao desejar uma educação liberadora, tal como pensava Paulo Freire, utilizaremos 

a faculdade do pensamento, esmiuçada nas obras de Arendt, para propor uma metodologia de 

ensino. Nessa metodologia o professor será o mediador, de forma que o educando 

desenvolverá o pensamento reflexivo. Como faremos isso? Vejamos, agora, a metodologia 

desta proposta. 

Inicialmente o professor levará um trecho do conteúdo estudado em sala. Ele irá 

disponibilizar uma cópia para cada aluno como forma de problematizar o tema. Todos terão 

15 minutos para ler em silêncio e pensar sobre o que leu. Após exercer o dois em um 
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socrático, ou seja, o pensar consigo mesmo, o estudante terá que escrever ao menos duas 

linhas do que pensou. 

Feito isso, o professor apresentará uma charge, um desenho, uma pintura ou outro 

recurso metodológico como forma de sensibilizar os alunos. Mais que isso, o recurso nos 

permitirá repensar o texto. Neste momento eles terão mais 5 minutos para escrever mais duas 

linhas no caderno. Agora, todos os alunos podem sentar em círculo e o professor mediará uma 

discussão sobre o tema. De tal forma que os alunos poderão verbalizar o que pensaram e 

repensar o tema depois da atividade proposta. Ao final, o professor pode propor uma atividade 

interdisciplinar com a unidade curricular de redação a ser entregue na próxima aula. 

Feito isso, é possível constatar, tal como afirma Schütz (2018), que: 

 

Educar para a atividade do pensar requer a possibilidade nas nossas relações 

escolares, nas salas de aula e atitudes que possibilitem o que Arendt considera: 

―estar só‖ para o diálogo do ―eu‖ consigo mesmo. Toda conversa realizada 

dialogicamente – professor/aluno, aluno/texto, alunos/alunos – deve conduzir ao 

silêncio, deve instigar os alunos para o diálogo consigo mesmo, ou seja, toda 

atividade realizada deve propiciar no educando, uma reflexão, significação pessoal e 

interna (p.10). 

 

 

É essa possibilidade do estar só para o diálogo ―consigo mesmo‖ que propomos a 

metodologia do pensar como forma de assumir a responsabilidade pelo mundo, tal como nos 

diz Arendt (2011), visto que 

 
A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele e, como tal gesto, salvá-lo da ruína que seria 

inevitável não fosse a renovação e a vinda de novos e dos jovens. A educação é, 

também, onde decidimos se amamos as nossas crianças o bastante para não expulsá 

las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tão pouco arrancar de 

suas próprias mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista 

para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para tarefa de renovar um 

mundo comum (p. 247). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se sabe, o ato de pensar começa do espanto, do fato de que nos admiramos com 

algo e buscamos compreendê-lo. Diante disso, a metodologia do pensar desenvolvida para o 

ensino médio tem por objetivo levar aos estudantes situações inesperadas por meio dos 

trechos filosóficos de tal forma que eles tenham uma atitude de admiração que seja o ponto 

inicial do ato de pensar/filosofar. 

Neste sentido, Arendt foi e é fundamental para dar embasamento a essa metodologia, 

visto que, como já dissemos, ela defende que todos possuem a capacidade de pensar e que ela 
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não é uma faculdade própria dos filósofos. Ao contrário, como ressalta bem Étienne Tassin 

(2017): 

 

Ce qui est à chaque fois négligé, c‘est en effet qu‘Arendt redéfinit entièrement le 

sens de la penséé philosophique. Elle l‘extrait du cercle fermé de l‘université 

(qu‘elle n‘a jamais voulu intégrer malgré de prestigieuses sollicitations) pour l‘enter 

sur les expériences communes. Mais elle le fait em conservant l‘exigence première 

de toute penséé philosophique: l‘étonnement, cette disposition d‘esprit qui permet de 

se soustraire au déjà pense, au cliché, au préjugé, à la langue de bois académique et 

politique, bref à l‘idéologie. 

 

Enfim, o que se percebe é que, apesar do pensamento não nos dotar diretamente com a 

capacidade do agir, ao menos essa atividade nos garante o ato de não nos associar ao 

inaceitável. Diante disso, consideramos pertinente incentivar o pensamento no espaço da sala 

de aula. Claramente o professor é limitado por uma burocracia, que dita o modo de avaliar, o 

que lecionar, mas, ao menos, acreditamos que é possível promover espaços para o 

pensamento e incentivar cidadãos pensantes. 

 

Palavras-chave: Aula, Educação, Mal, Nazismo, Pensamento. 
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Esse trabalho dedica-se a investigar a temática da ―Estética da existência‖ na fase final 

da obra de Michel Foucault. O filósofo parte da antiguidade greco-romana para delinear o 

conceito de ―estética da existência‖. O recuo à Antiguidade Clássica e tardia, realizado por 

Foucault em sua última fase, nos faz pensar: qual seria o sentido de tal movimento realizado 

pelo filósofo? Ou ainda, o que ele buscava na moral greco-romana? 

O trabalho de Foucault é comumente divido em três fases, sendo elas: arqueológica, 

genealógica e a chamada fase ética de Foucault. O presente trabalho se volta mais 

especificamente para esse último eixo, para a terceira fase do pensamento de Michel Foucault.  

Na terceira fase, Foucault se interessa pela problemática da subjetividade, pelos modos de 

subjetivação, sendo que as obras que marcam essa última fase de seu pensamento são os dois 

últimos volumes de História da sexualidade: O uso dos prazeres e O cuidado de si; além do 

volume póstumo: As confissões da carne. 
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Foucault se volta para uma problematização do sujeito na sua última fase. Esse 

movimento é considerado por alguns como uma mudança radical em sua obra. Podemos 

apontar uma mudança de rumo significativa nos livros publicados em 1984: O uso dos 

prazeres e O cuidado de si. Encontramos nessas obras da História da Sexualidade, um 

deslocamento histórico cultural em relação às outras, uma vez que Foucault não mais irá se 

voltar para a Modernidade ocidental e sim para a Antiguidade greco-romana. Além disso, as 

leituras políticas acerca dos dispositivos de poder dão lugar para uma leitura ética com base 

nas práticas de si. O filósofo se volta para uma nova dimensão: a da relação consigo. Ao ser 

questionado sobre essa mudança de rumo de suas pesquisas, Foucault (1982, p. 232) afirma: 

―Não é o poder, mas o sujeito que constitui o tema de minhas pesquisas‖. O filósofo explicita 

que seu interesse principal, ao longo de toda a sua obra, teria sido justamente o problema do 

sujeito, isto é, os modos pelos quais nos tornamos sujeitos, e não o poder. Nesse sentido, toda 

a obra de Foucault pode ser vista como uma investigação que tenta responder a questão de 

como nós, sujeitos contemporâneos, nos tornamos o que somos. O filósofo afirma que o eixo 

geral de sua pesquisa consiste na relação do sujeito com a verdade.   

Considerando essa colocação de Foucault de que a problematização do sujeito teria 

permeado toda a sua obra, não se pode concluir que a última fase de Foucault consistiria em 

uma ruptura radical em relação à sua obra como um todo; e sim um processo de maturação de 

sua pesquisa. Ressaltamos que, embora Foucault se volte para a problemática do sujeito da 

sua última fase, não se pode dizer que esse movimento se trata de um ―retorno ao sujeito‖, 

como é frequentemente definido. Foucault está interessado em investigar as formas e 

modalidades da relação consigo por meio das quais o sujeito se constitui e se reconhece como 

tal. Trata-se, na verdade, de uma genealogia dos modos de subjetivação. 

Ao realizar esse recuo à Antiguidade Clássica, o filósofo identificou nos gregos e nos 

romanos a presença de uma ética como arte de viver. No sentido de uma elaboração com um 

viés ético e estético da própria vida. Nesse sentido, Roberto Machado vai dizer: 

 
Uma das ideias mais interessantes dessa genealogia dos modos de subjetivação é a 

hipótese de que, entre o séc. IV antes de Cristo até o séc. II de nossa era, os gregos e 

romanos formularam uma estética da existência, no sentido de uma arte de viver 

entendida como cuidado de si, de uma elaboração da própria vida como obra de arte. 

(MACHADO, 2006, p. 181) 

 

Foucault se volta para a temática da ―estética da existência‖ como uma invenção de si, 

a partir da ética antiga. Ele aponta nessas sociedades greco-romanas o desenvolvimento de 

uma ―cultura de si‖. Sobretudo no último volume da História da Sexualidade: O cuidado de 

si, Foucault destaca essa intensificação e valorização das relações de si para consigo mesmo. 
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Nessa ―cultura de si‖ apontada por Foucault, a arte da existência encontrava-se orientada pelo 

princípio de cuidado de si. O cuidado de si como um ocupar-se consigo próprio, aplicar-se a si 

próprio; considerar-se a si próprio como objeto de conhecimento e o campo de ação a 

transformar-se. Esse viés ético e estético que o filósofo identifica, se efetuava por meio do 

cultivo de práticas de si que tinham como objetivo dar a própria vida a forma mais bela 

possível. O filósofo observa que o preceito segundo o qual é necessário se ocupar de si 

mesmo é, de fato, bem antigo e perpassa grande parte da cultura grega. O princípio adquiriu 

um amplo alcance, e foi difundido por várias doutrinas distintas. Além disso, é possível 

constatar que esse princípio teria assumido a forma de uma atitude, uma maneira de se 

comportar, e mesmo de uma forma de viver: ―Ocupar-se consigo não é, pois uma simples 

preparação momentânea para a vida; é uma forma de vida‖ (FOUCAULT, 1982, p. 446). 

Portanto, ―ocupar-se consigo‖ atingiu amplas proporções, de forma que o princípio passa a 

constituir um modo de vida, uma arte de viver. Podemos afirmar que o cuidado de si fora 

considerado como uma forma de ascese, composto por conjunto de procedimentos 

cuidadosamente desenvolvidos. As técnicas de si, que eram denominadas askesis, 

possibilitavam que os indivíduos produzissem em seus corpos, pensamentos e condutas algum 

tipo de transformação. Foucault as descreve como: 

 
Práticas racionais e voluntárias pelas quais os homens não apenas determinam para 

si mesmos regras de conduta, como também buscam transformar-se. Modificar-se 

em seu ser singular, e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos 

valores estéticos e que corresponda a certos critérios de estilo (FOUCAULT, 1984, 

p. 198-199). 

 

 Através do cultivo dessas práticas de si, o indivíduo opera um processo que envolve 

uma modificação de si próprio, uma invenção da própria existência em um sentido ético e 

estético. Trata-se, portanto, de desenvolver um estilo, assim como os artistas. O cultivo do 

cuidado de si possibilitaria assim que a própria vida fosse matéria de criação. Segundo 

Foucault, a soberania do indivíduo sobre si mesmo era um dos principais pontos dessa 

elaboração ética. Visto que, o cuidado de si, consistia no cultivo das práticas voluntárias e 

refletidas de si, que tinha como objetivo o domínio de si mesmo. Então o que estava em jogo 

era a lapidação, a criação de modos de vida, de modo a atingir uma liberdade de pensamento e 

de ação. O problema da liberdade era essencial para os antigos. A liberdade, para eles, tinha 

um sentido bem específico - não ser escravo, seja em relação aos outros, ou a si mesmo. Para 

se conduzir bem, praticar a liberdade, era preciso se ocupar de si mesmo, cuidar de si. 

Portanto, temos toda uma ética que teve como centro o cuidado de si. Foucault entende a 
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Ética aqui enquanto uma prática refletida da liberdade. A ética é aproximada à êthos, forma de 

vida, maneira de se conduzir, modo de vida. E não enquanto uma disciplina normativa. Ética 

como estilização da existência.  

É possível identificar na moral greco-romana uma outra relação do sujeito com a 

verdade. Uma vez que, nesse contexto, o sujeito não é apenas constituído por um elemento 

externo, que lhe é imposto; mas ele opera em si mesmo uma invenção de si próprio. Esse 

outro modo de pensar o sujeito a partir da ética greco-romana é um ponto importante para a 

filosofia de Foucault, visto que o que está em voga é justamente essa outra possibilidade de 

relação com a verdade: 

 
Temos, portanto, todo um conjunto de técnicas cuja finalidade é vincular a verdade e 

o sujeito. Mas é preciso bem compreender: não se trata de descobrir uma verdade no 

sujeito nem de fazer da alma o lugar em que, por um parentesco de essência ou por 

um direito de origem, reside a verdade; tampouco trata-se de fazer da alma o objeto 

de um discurso verdadeiro. Trata-se, ao contrário, de dotar o sujeito de uma verdade 

que ele não conhecia e que não residia nele. (FOUCAULT, 2004, p. 451) 

 

Sendo assim, Foucault sustenta que o conjunto de práticas si tem por objetivo vincular 

o sujeito e a verdade, mas que não se trata de descobrir uma verdade que já o habitava, e sim 

de produzir uma verdade que não se encontrava no sujeito em questão. Na Antiguidade 

Clássica observa-se uma grande diferença no que diz respeito ao acesso do sujeito à verdade, 

pois esse acesso dependia de um movimento de transformação por parte do sujeito, isto é, de 

uma modificação ética. Isto é, o sujeito operava nele mesmo uma transformação a fim de 

acessá-la. Podemos dizer que na Idade Moderna esse acesso à verdade passa a depender do 

conhecimento e apenas do conhecimento.  

A partir do momento cartesiano pode-se dizer que entramos em uma outra era, no que 

se refere às relações entre subjetividade e verdade. O acesso à verdade não depende mais de 

uma transformação ética no ser mesmo do sujeito. Na modernidade o conhecimento passa a 

ser a única condição para se ter acesso à verdade. É relevante dizer que a forma por meio da 

qual a verdade era buscada na antiguidade era bastante distinta da forma com que a busca pela 

verdade se deu a partir do movimento cartesiano. Na antiguidade, a verdade era buscada 

almejando um conhecimento de si mesmo que tinha como objetivo criação de uma vida ética, 

uma produção de si, nesse sentido; e, portanto, era uma forma de subjetivação. Já na 

modernidade, a busca pela verdade passa a se desvincular da constituição do sujeito. A busca 

pelo conhecimento passa a ser de caráter epistêmico, objetivo, separada de uma transformação 

ética no ser mesmo do sujeito. 
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 Gostaríamos de nos deter um pouco na questão dos motivos pelos quais a 

problematização do sujeito nessa fase do pensamento de Foucault não consiste em um 

―retorno ao sujeito‖ no pensamento do filósofo. Como foi dito, Foucault alega que o sujeito 

teria sido o tema geral de toda a sua pesquisa, no sentido de que seu intuito teria sido o de 

criar uma história dos modos por meio dos quais os humanos se constituíram como sujeitos na 

cultura ocidental. Foucault empreende, desde o início, uma crítica radical ao sujeito da forma 

como ele é apresentado em grande parte da história da filosofia, praticamente de Descartes a 

Sartre; ou seja, o sujeito como uma consciência a-histórica, auto constituída, e totalmente 

livre. Foucault está interessado em fazer uma análise investigativa à respeito da constituição 

do sujeito na trama histórica: 

 
Seria interessante tentar ver como se dá, através da história a constituição de um 

sujeito que não é dado definitivamente, que não é aquilo a partir do que a verdade se 

dá na história, mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo da história, e 

que é a cada instante fundado e refundado pela história. É na direção desta crítica 

radical do sujeito humano pela história que devemos nos dirigir. (FOUCAULT, 

2003, p. 10) 

 

Foucault recusa-se a fazer uma teoria do sujeito, como poderíamos observar na 

fenomenologia. O sujeito para o filósofo não é um sujeito que é dado, que se encontra 

totalmente ―pronto‖ e desvinculado da história. Nessa perspectiva, o sujeito não é entendido 

como uma substância e a sua ―essência é construída peça por peça a partir de figuras que lhe 

são estranhas‖ (FOUCAULT, 1992, p.18). Como antes dito, Foucault tenta mostrar como se 

dá a constituição do próprio sujeito em uma forma determinada, mediante jogos de verdade, 

através de um certo número de práticas. O sujeito é produto das condições e práticas que o 

constituem. Se trata de um sujeito em processo, que se constitui sem cessar, no interior da 

trama histórica. Podemos apontar uma clara influência de Nietzsche nessa postura de Foucault 

em afirmar que o sujeito teria uma história, uma formação, e que, portanto, não é originário. 

Foucault realiza, ao longo de sua obra, uma crítica radical ao conceito de identidade, 

assim como à noção de interioridade entendida como consciência. O filósofo (1969, p. 28) diz 

uma frase na década de 60, que ilustra bem sua recusa à noção de identidade: ―Não me 

perguntem quem eu sou e não me digam para continuar o mesmo: está é uma moral de estado 

civil; ela rege nossos papéis.‖ A frase evidencia sua recusa no que diz respeito à noção 

moderna de identidade. Nesse sentido, Foucault se nega a permanecer o mesmo, em ser 

atrelado a uma só identidade. O filósofo afirma que os mecanismos do poder moderno fazem 

do homem um sujeito dotado de uma identidade que ele incorpora como própria: 
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Esta forma de poder aplica-se à vida cotidiana imediata que categoriza o indivíduo, 

marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria identidade, impõe-lhe 

uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os outros têm que reconhecer 

nele. É uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos. Há dois significados 

para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e dependência, e preso à sua 

própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem uma 

forma de poder que subjuga e torna sujeito a. (FOUCAULT, 1995, p. 235)  

 

Foucault alega que o sujeito seria produto desses mecanismos de objetivação e de 

subjetivação do poder normalizador. O filósofo parece apontar para a necessidade da 

construção de uma ética que possibilite que o indivíduo se constitua de uma forma distinta da 

que faz dele um objeto ou um sujeito. O sujeito, sendo produto das condições que o 

constituem, é ―assujeitado‖. Nesse cenário, a questão que se coloca é: onde situar, neste 

contexto, o sujeito e a sua liberdade? Foucault vai dizer que para resistir à trama de poder é 

preciso reinventar a própria noção de subjetividade, isto é ―inventar novas formas de 

subjetividade‖ (FOUCAULT, 1983, p. 232).  

Podemos afirmar que o projeto da ética desenvolvida nos seus últimos estudos, na 

medida em que se volta para as práticas de cuidado de si, envolve um ―desprender-se de si 

mesmo‖, e de certa forma, um ―tornar-se outro‖. Nesse caso, o conceito ―Eu‖ não é restrito à 

uma noção de identidade, de uma interioridade. O ―Si‖ de Foucault não corresponde a um 

sujeito originário. Visto que o que se busca através das práticas de si é justamente uma 

transformação de si mesmo, o sujeito dessa experiência não se localiza em um princípio de 

identidade, mas antes de Devir.  

O filósofo nos convida a rejeitar essa individualização que nos foi imposta 

historicamente: 

 

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o que 

somos. Temos que imaginar e construir o que poderíamos ser para nos livrarmos 

desse ―duplo constrangimento‖ político, que é a simultânea individualização e 

totalização própria às estruturas de poder moderno. A conclusão seria que o 

problema político, ético, social e filosófico de nossos dias não consiste em tentar 

liberar o indivíduo do Estado nem das instituições do Estado, porém nos liberarmos 

tanto do Estado quanto do tipo de individualização que a ele se liga. Temos que 

promover novas formas de subjetividade através da recusa deste tipo de 

individualidade que nos foi imposto há vários séculos (FOUCAULT, 1995, p.239). 

 

  Ele afirma que o ponto não é descobrir, buscar aquilo que somos, no sentido de nos 

voltar para uma suposta identidade que nos constituiria, mas sustentar uma recusa daquilo que 

nos normaliza e individualiza. Isto é, devemos recusar os modos de sujeição próprios do 

poder moderno. Foucault vai dizer que essa recusa dessa suposta identidade, ou do que nos é 

imposto por meio da individualização, deve ser feita através do cultivo de novas formas de 
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subjetivação; isto é, através da invenção de outros modos de viver. Nesse sentido, é que se 

pode dizer que o filósofo afirma que não devemos descobrir o que somos, mas recusar o que 

somos.  Pode-se dizer que o que importa é nos questionarmos a respeito de como chegamos a 

ser o que somos, para, partindo desse ponto, ser capazes de contestar aquilo que somos. 

   Podemos apontar uma mudança na pesquisa de Foucault no que se refere à questão 

da sexualidade: se no início, o projeto da História da Sexualidade se voltava para a fixação de 

identidades de forma autoritária impostas pela dimensão de saber e de poder; esse projeto se 

volta, em sua fase final, para uma dimensão ética. Houve então um deslocamento no que se 

refere à análise do poder normalizador e da esfera da sujeição para os modos de subjetivação, 

para a dimensão da relação consigo. Em seus estudos anteriores, o sujeito era pensado como 

produto dos sistemas de saber e de poder, de modo que ele ficava restrito à esfera da sujeição. 

Pode-se afirmar que o filósofo, em suas últimas pesquisas, descobre possibilidades que 

escapam e resistem, em parte, aos processos de sujeição. As regras das práticas de cuidado de 

si inventadas pelos gregos, não são regras coercitivas como no poder, e sim regras 

facultativas. Elas vão para além da dimensão de poder e saber. A partir desse retorno à moral 

greco-romana Foucault descobre uma outra dimensão possível, na qual o sujeito não é apenas 

constituído por técnicas de poder e de saber. Ele encontra, em sua fase tardia, portanto, essa 

outra dimensão distinta do poder e do saber: a dimensão da relação consigo.   

  Foucault se volta então para o problema da subjetividade, que pode ser definida como 

a maneira por meio da qual o sujeito faz experiência de si mesmo no interior em um jogo de 

verdade, no qual ele se relaciona consigo mesmo. Na perspectiva do filósofo, a constituição 

do sujeito se dá não tendo como fundo uma identidade psicológica, mas por meio de práticas. 

O conceito de ―subjetivação‖ se refere a um processo por meio do qual se constitui um 

sujeito, ou mais acertadamente, de uma subjetividade. Segundo o filósofo, a constituição do 

sujeito se dá através de práticas de sujeição ou, através de práticas de liberação, de liberdade, 

isto é, de uma forma mais autônoma, como podemos encontrar nos gregos e romanos.   

 Foucault, em sua fase tardia, apresenta, portanto, um sujeito dotado de outras 

possibilidades. Esse recuo histórico realizado por Foucault à Antiguidade greco-romana pode 

ser compreendido como uma estratégia investigativo-crítica da nossa própria constituição 

moderna enquanto sujeitos. Estratégia que tem como um dos seus principais pontos tentar 

pensar possibilidades outras de constituição de si, que escapem aos mecanismos de sujeição 

próprios do poder moderno. O sujeito, que nesse contexto, aparece investido de outras 

possibilidades: ―aparece outra figura de sujeito, não mais constituído, mas constituindo-se 

através de práticas regradas‖ (GROS, Frédéric, 2006, P. 621), na medida em que não é apenas 
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constituído pelo poder e pelo saber, e é capaz de constituir a si mesmo através das práticas 

regulares, em sua própria relação consigo.  Foucault nos apresenta um sujeito que busca uma 

reinvenção de si mesmo, e não aceita o assujeitamento que lhe é imposto. Nesse sentido, 

Deleuze (1986, p.111) afirma que "haverá sempre uma relação consigo que resiste aos 

códigos e aos poderes; a relação consigo é, inclusive, uma das origens desses pontos de 

resistência‖. Essa dimensão da relação consigo identificada por Foucault escapa, em parte, aos 

poderes e códigos. Pode-se afirmar que ela seria uma possível forma de resistência ao que se 

refere à dimensão da sujeição justamente porque ela é capaz de ultrapassar essa linha.  

Os textos circunscritos por Foucault apresentam uma prática de si e da verdade na qual 

está em voga uma prática de liberdade do sujeito, ao invés de seu aprisionamento em uma 

relação impositiva e fixa com a verdade. Foucault vai dizer que as reflexões morais na 

Antiguidade greco-romana se orientaram muito mais para a prática de si, para uma ascese, do 

que para codificações de condutas no sentido do que era proibido ou permitido. O filósofo 

descobre na moral antiga a ideia de inscrever uma ordem interna, que não se submete a 

valores metafísicos ou normas sociais externas. A moral grega está relacionada com dimensão 

da escolha individual. Foucault observa que da antiguidade ao cristianismo, há a passagem de 

uma moral que consistia na busca de uma ética pessoal, para uma moral que funcionava na 

forma de obediência a um sistema de regras: 

 
Da Antiguidade ao cristianismo, passa-se de uma moral que era essencialmente a 

busca de uma ética pessoal para uma moral como obediência a um sistema de regras. 

Se me interessei pela Antiguidade foi porque, por toda uma série de razões, a ideia 

de uma moral como obediência a um código de regras está desaparecendo, já 

desapareceu. E esta ausência de moral corresponde, deve corresponder a uma busca 

que é aquela de uma estética da existência. (FOUCAULT, 1984, p. 290)  

 

 Foucault faz uma oposição entre duas formas distintas de constituição do sujeito 

moral. A moral do cristianismo, que caracterizou o período romano tardio assim como o 

período cristão, foi marcada pelos códigos; e a moral que vigorava na Antiguidade Clássica, 

era baseada na ética como modo de vida e nas práticas de liberdade, e pode vir a inspirar uma 

ética para a contemporaneidade. Foucault aponta o desaparecimento de uma moral como 

obediência a um sistema de regras, a códigos. Nos últimos dois volumes da História da 

Sexualidade, Foucault afirma que há uma impossibilidade de fundamentar uma moral no 

mundo moderno. Nesse sentido Paul Veyne afirma: 

A moral grega está bem morta e Foucault pensava que era pouco desejável e 

impossível ressuscitá-la: mas um detalhe desta moral, a saber, a ideia de um trabalho 

de si sobre si, parecia suscetível de adquirir um sentido atual, a maneira de uma 

dessas colunas dos templos antigos pagãos que, às vezes, se vê reinstaladas nos 

edifícios mais recentes. Adivinhamos algo em vista deste diagnóstico: o ―eu‖ se põe 
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a si mesmo, como uma tarefa a desempenhar, o poder sustentar uma moral que nem 

a tradição nem a razão favorecem mais: artista de si mesmo exerceria esta autonomia 

da qual a modernidade não pode senão abster-se. ―Tudo desapareceu‖, dizia Medeia, 

―mas uma coisa me restou: eu‖. (VEYNE, 1985, p. 7)  

 

O filósofo não acreditava na alternativa de ressuscitar a moral grega. No entanto, a 

ideia de um trabalho sobre si, pareceu passível de receber um significado atual. É importante 

destacar esse ponto: a ideia de um trabalho de si sobre si foi tomada por Foucault como 

relevante para a atualidade. O que está em voga aqui é o ―eu‖ como possibilidade estratégica, 

o artista de si mesmo como possibilidade ética. Segundo Paul Veyne, a afinidade entre 

Foucault e a moral antiga diz respeito à moderna reaparição de uma única carta no interior de 

uma partida totalmente diferente ―é a carta do trabalho de si sobre si, de uma estetização do 

sujeito, através de duas morais e duas sociedades muito diferentes entre si.‖ (VEYNE, 1985, 

p. 2) Esse movimento de Foucault nos faz refletir sobre a moral e sobre o que pode ser a 

moral atualmente. Em relação a tomar a vida como tarefa estética, podemos nos questionar: O 

que significa criar esteticamente a vida para nós hoje? E ainda: em que medida tal 

empreendimento pode dar um novo sentido à moral, de modo que ela esteja menos ligada ao 

código e mais ligada à uma prática de si como exercício de liberdade? 

O que interessou Foucault, foi pensar a moral nos termos em que ela havia sido 

pensada na Antiguidade, isto é, como uma arte da existência. Aqui vigora um conceito de 

moral que não se prende a um código, mas que se orienta para a ética, entendida aqui como 

maneira de conduzir-se, arte de viver, como estetização da existência. O conceito de moral 

aqui ganha um sentido ético e estético ao mesmo tempo. A problemática da ética, como a 

forma que se dá à própria conduta, ou seja, como arte de viver, reaparece na atualidade como 

algo relevante.  

 Ao filósofo interessa mostrar o quanto nossos modos atuais de relação consigo e 

relação com os outros podem ser problematizadas, questionadas. Realizar o diagnóstico do 

presente, da nossa própria atualidade, a partir de uma investigação à respeito dos modos de 

subjetivação da antiguidade. O que Foucault achou nos antigos foi uma reflexão sobre a 

conduta moral que se distingue bastante do que poderíamos encontrar na Idade Moderna. Seu 

movimento se dá em um sentido de possibilitar uma problematização no presente. Levantar 

questionamentos acerca dos nossos modos de vida, dos nossos modos de relação e de 

constituição enquanto sujeitos modernos. Foucault vai de encontro à necessidade de pensar 

possibilidades de constituirmos a nós mesmos de formas outras, reinventarmos a nós mesmos, 

através da criação de outros modos de existência e de resistência. 
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Reconhecido como um pensador cuja obra se dá à margem e na contramão de seus 

contemporâneos, Claude Lefort dedicou considerável parte de sua obra ao estudo da 

Democracia moderna, trabalhando, especialmente, sobre as interrogações e a indeterminação 

dela decorrentes. O autor propõe a investigação dos fenômenos a partir do retorno à filosofia 

política, visando repensar o político e buscando o sentido dos acontecimentos para desvendar 

a realidade a partir da ordem do sensível. Estudar a democracia nos termos da filosofia 

lefortiana implica, sobretudo, na compreensão do fenômeno da desincorporação do poder e 

como ela opera em oposição à sociedade do tipo totalitária.  

Nosso trabalho pretende apresentar as ideias fundamentais de corpo analisadas por 

Lefort, em que a primeira é a do corpo místico do monarca nos regimes absolutistas do Antigo 

Regime e a do corpo político como uma unidade entre povo, partido e líder, adotada nos 

regimes totalitários modernos. Em seguida, nosso objetivo é apontar como o fenômeno da 

desincorporação do poder se dá no contexto da inovação democrática.  

Na esteira das influências que tocam o trabalho de Lefort, apontaremos seus encontros 

com Merleau-Ponty, sobretudo no que diz respeito à ontologia da carne, e com Maquiavel, 

sobre a questão do político. É também por meio da influência do pensamento maquiaveliano 

que buscaremos compreender a indeterminação da Modernidade que é tão explorada por 

Lefort em seus escritos sobre a democracia. Ainda sob a influência do florentino, trataremos 

sobre as marcas da divisão social e a necessidade de se reconhecer o poder como um espaço 

inocupável e inapropriável.  

Visando compreender o fenômeno da desincorporação do poder, primeiramente é 

preciso que tratemos sobre o que Lefort entende por corpo nesse contexto de análise. Nosso 

autor, apesar de ser bastante influenciado pela fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty 

(1908-1961), não partilha da mesma concepção de corpo deste, pelo menos não aquela do 

corpo próprio. Nosso autor demonstra se filiar ao pensamento merleau-pontiano mais tardio 
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acerca da ontologia da carne (RAMOS, 2021, p. 73), visando à interpretação da experiência 

política moderna. Essa influência, que encontra, mas também desencontra, demonstra uma 

forma bastante original de pensamento em Lefort, o que nos permite compreender sua 

abertura para o simbólico e para a indeterminação. 

Mas porque essa ontologia merleau-pontiana tardia atraiu nosso autor mais que as 

proposições sobre o corpo próprio? Merleau-Ponty, em formulações mais tardias e a partir de 

sua análise do caso de Dora, passa a entender o corpo a partir da centralidade da carne, ―por 

consequência, essa nova compreensão da carne exige uma ontologia capaz de dar conta da 

intencionalidade subterrânea que sustenta a questão sobre o sentido da experiência‖ 

(RAMOS, 2021, p. 75). Dora, a paciente histérica em tratamento com o Doutor Freud, vive 

com uma questão fundamental acerca do sentido de sua experiência. Em determinado ponto 

de seu tratamento, ela manifesta seu desejo de uma identidade plural, não mais uma 

identidade fechada. Essa indeterminação, portanto, abre campos possíveis de existência para 

Dora, revelando não haver respostas definitivas à questão da origem (ou propósito?) da 

experiência humana
43

. A existência de um futuro aberto a possibilidades, de uma existência 

aberta à invenção que visa uma vida além da autopreservação é a possibilidade de movimento, 

de liberdade, de criação a seu modo. 

Segundo Ramos (2021, p.78), ―a noção de carne abre caminho, pois, à compreensão 

do caráter interrogativo da existência simbólica‖, o que nos parece influenciar o pensamento 

de Lefort, já que é o campo do simbólico que permite pensar a indeterminação da sociedade 

democrática, que se interroga e reinterroga incessantemente. Mesmo que se pudesse admitir 

que Merleau-Ponty estivesse tratando do ser humano enquanto indivíduo, sua influência segue 

no pensamento de Lefort, pois este traz para o sujeito moderno da sociedade democrática esse 

modo de existência indeterminada. 

A democracia moderna, para Lefort, é a sociedade da indeterminação, por excelência; 

por ser uma experiência política moderna aberta ao permanente questionamento, não-fixada 

em uma identidade única, que enseja o permanente exercício da dúvida. Assim e por se 

questionar indefinidas vezes, o poder não pode assumir uma forma incorporada, não pode 

ocupar um lugar, mas existe de maneira desencarnada e na ordem do simbólico (RAMOS, p. 

77-78). 

 

                                                           
43

 Sobre o tema, Silvana de Souza Ramos apresenta mais detalhes no artigo Claude Lefort e a herança merleau-

pontiana, publicado no Volume 51 da Revista Discurso (n. 1, 2021, pp. 71–82). Para este resumo, basta que 

retenhamos a abertura da experiência às possiblidades de existência, tão marcantes na democracia lefortiana e 

que mostram sinais da influência da fenomenologia de Merleau-Ponty. 
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Já do seu encontro com a questão do político na obra de Maquiavel, Lefort pensará a 

divisão do social visando analisar a mutação simbólica do poder em uma sociedade 

democrática que pode germinar ideais totalitários. Será a partir da teoria maquiaveliana do 

conflito de humores que nosso autor entenderá a respeito da dinâmica da sociedade 

democrática moderna.  

A fim de compreender o mundo dos homens e como os desejos e pulsões destes 

organizam a sociedade em que vivem, Maquiavel recorre à medicina greco-romana, para a 

qual a saúde do corpo depende do equilíbrio dos humores como uma metáfora para 

desenvolver sua teoria política. Para o pensador florentino:
 
―Em todas as cidades se encontram 

esses dois humores diversos‖ (Principe, capítulo 9), dividido entre o desejo do povo em não 

ser oprimido em negação ao humor dos Grandes, que é oprimir. A tensão entre esses humores 

fará surgir o principado, a liberdade ou a licença (O Príncipe, 9), já o equilíbrio será 

encontrado na forma de governo misto (Discorsi, I, 2), em que tanto o povo, quanto os 

grandes, terão sua correspondente representação e poder. O equilíbrio, no entanto, não 

significa a eliminação dos humores, mas na república romana o conflito deu origem às leis 

que permitiram que essa relação fosse equilibrada. Para Maquiavel, portanto, a força da 

república se encontra na existência permanente desse conflito (Discorsi, I, 2-6) 

Se na república o equilíbrio se dá a partir das leis oriundas do conflito, no principado 

há uma mediação dos humores pelo Príncipe, o que demonstra uma artificialidade no controle 

da tensão entre o povo e os Grandes, numa dinâmica visando a extinção do conflito. Qualquer 

que seja a forma de governo da cidade, tanto na república, quanto no principado, os humores 

marcam a divisão social pelo conflito, situando, de um lado, o povo com seu desejo negativo 

em relação à opressão dos Grandes, sendo esta positiva, objetivando a dominância, o poder e 

a riqueza. Se os Grandes desejam ter posse e poder, o povo deseja ser livre da opressão.  

Assim como Maquiavel, Lefort reconhece que o antagonismo gerado na luta entre os 

que pretendem se libertar e os que pretendem oprimir funciona como a energia que sustenta a 

dinâmica da sociedade e se manteria por meio de uma organização que lhe é própria. Para 

Lefort, inclusive, os direitos do homem se instituem a partir da sua reivindicação, ―assim 

como as mudanças que se operam na sociedade e, não menos, na representação da diferença 

dos modos de existência legítimos graças à disseminação dessas reivindicações‖ (LEFORT, 

2011, p. 76). 

Acrescente-se, por oportuno, que Lefort busca pensar o sentido dos conflitos ―que, ao 

mesmo tempo, supõem o fato do poder e a busca de uma consideração das diferenças no 

direito‖ (LEFORT, 2011, p. 80). Ademais, as sociedades democráticas modernas são um 
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espaço social, de diversidade, que abraça grupos que se relacionam entre si e com um poder 

limitado pela lei e, ao mesmo tempo, com sua origem na própria sociedade. Essa luta por 

direitos, portanto, se dá pelo conflito de humores dos grupos que compõem a sociedade (em 

Lefort, a sociedade democrática moderna) e acontece em um espaço social que ele mesmo 

institui, funcionando como a mise em scène do conjunto social. 

Partindo da ideia de conflito legítimo no seio da sociedade democrática, é importante 

que se diga sobra a separação entre sociedade civil e Estado, que pode ser observada pela 

existência de um corpo político dissolvido na coletividade que, a partir da diversidade de 

identidades, grupos e interesses, evidencia a possibilidade de exercício do poder social, não 

sendo mais exclusividade do monarca legitimado por uma transcendentalidade (como se dava 

no Antigo Regime) ou a identificação plena do poder com um líder que unifica o Estado, o 

Povo e o Partido (como é o caso de sociedades totalitárias modernas). É, então, que Lefort 

reconhecerá o poder como um lugar vazio que não pode ser ocupado, que é dissociado da lei e 

do saber e que jamais pode ser definitivamente incorporado. Com o reconhecimento de tal 

espaço, o poder passa a ser exercido por mortais comuns que o exercem temporariamente ou o 

ocupam pelo uso da força (LEFORT, 2011, p. 150).  

Para bem compreendermos a ideia de lugar vazio do poder, retomemos a imagem do 

corpo do Príncipe na sociedade monárquica. Lefort explica que no Antigo Regime, o Príncipe 

era um ser humano detentor de um poder legitimado pelo Divino e que operava como um 

mediador entre os homens (considerados em si e suas divindades leigas) e Deus. Acima dele, 

somente a lei e a sabedoria divina, apesar de, ao mesmo tempo, se sujeitar à lei, por carregar 

em si o corpo mortal e imortal (LEFORT, 2007, p. 464). Assim, o poder se manifestava na 

figura do Príncipe como um polo não incondicionado de representação do povo e, 

consequentemente, da nação ou do reino, reforçando a ideia de encarnação em seu corpo de 

natureza dupla: humana e sobrenatural.  

Sendo assim, a divisão entre sociedade civil e Estado associada às ideias de 

desincorporação do poder, de extinção da figura sacralizada e institucional do rei marcam a 

apresentação da revolução democrática em sua natureza humana, representando a sociedade 

civil e o espaço homogêneo de direito por meio da imagem do Estado onisciente, onipresente 

e anônimo, excluindo quaisquer referências divinas ou transcendentais da constituição dessa 

nova configuração. Desse modo, a sociedade democrática moderna vai se apresentar como 

aquela em que o poder, a lei e o saber estarão em permanente e radical indeterminação. 

Com as agitações que fundamentaram a revolução democrática na passagem da 

monarquia para a democracia, o poder sofre uma mutação simbólica, marcando uma 
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dissolução na sociedade, perdendo a configuração de corpo orgânico no qual o poder é 

encarnado. Segundo Lefort (2007, p. 465, tradução nossa): 

 

Aqui está o que merece atenção: a noção de um lugar que eu chamo de vazio, porque 

nenhum indivíduo, nenhum grupo pode ser consubstancial a ele; a noção de um 

lugar infigurável, nem para fora, nem para dentro; a noção de uma instância 

puramente simbólica no sentido de que ela não pode ser localizada no real. Mas 

ainda é necessário observar que, pela mesma razão, se apaga a diferença a um polo 

não condicionado; ou, melhor dizendo, a sociedade é testada pela perda de seu 

fundamento
44

.  

 

Na sociedade democrática, portanto, o poder se afigura como um espaço vazio 

ocupado periodicamente em um jogo colocado em função do exercício do sufrágio, em que os 

indivíduos escolhem candidatos que os representem, candidatos estes participantes de uma 

competição regrada, sejam eles integrantes de grupos ou partidos. Em outras palavras, trata-se 

da institucionalização de um conflito em que a maioria dos votantes atribuem o poder ao 

escolhido pelo voto e de maneira temporária, visto que a competição acontecerá dentro de 

uma determinada periodicidade (LEFORT, 2007, p. 465).  

Percebe-se, portanto, que a compreensão do lugar vazio de poder implica na 

compreensão do já mencionado fenômeno da desincorporação, separando o poder, a lei e o 

saber, antes encarnados na figura do Príncipe. Além disso, implica no reconhecimento de que 

a dissolução dos laços, antes feitos em função da legitimação do poder por um fundamento 

divino, inaugura uma cena política (scène politique) ―na qual se exerce a competição pelo 

poder vai de mãos dadas com o movimento que dá plena consistência à sociedade civil, o que 

resulta, por completo, a própria, por meio de suas divisões‖ (LEFORT, 2007, p. 465). 

Para Lefort, a Modernidade inaugura uma nova forma de existência de natureza 

simbólica, na qual os sujeitos, individualmente ou em coexistência, são capazes de livremente 

inventar seus modos de atuação, movimentando-se rumo a um futuro aberto a diferentes 

possibilidades. A Modernidade e sua abertura à invenção não comporta uma identidade 

fechada em si, o que, na sociedade democrática se traduz no seu caráter de sociedade histórica 

e diante da desincorporação do poder e seu lugar vazio, a própria sociedade exerce a 

representação da nação, do povo, reconhecendo a legitimidade da diversidade de interesses, 

ainda que universalmente se reivindique uma só, homogênea. Segundo Lefort, a democracia 

moderna inaugura uma nova instância de identidade: o povo soberano, que exerce o poder 
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 Original: « Voilá qui mérite attentiion: la notion d‘un lieu que j‘appelle vide, parce que nul individu, nul 

groupe ne peut lui être consubstantiel ; la notion d‘um lieu infigurable, ni au-dehors, ni au-dedans ; la notion 

d‘une instance purement symbolique, em ce sens qu‘elle nest plus localisable dans le réel. Mais enconre faut-il 

observer que, pour la même raison, s‘efface la référence à um pôle inconditionné ; ou, à mieux dire, la société se 

trouve mise à l‘epreuve de la perte de son fondement. » 
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pelo exercício do sufrágio, demonstrando sua vontade quando da escolha dos representantes 

que, de fato, exercerão o poder (LEFORT, 2007, p. 466). 

Pensar a desincorporação do poder a partir dos encontros de Lefort com a ontologia da 

carne de Merleau-Ponty e com o conflito de humores de Maquiavel nos mostra o quanto 

nosso autor busca o exercício filosófico de pensar a experiência moderna na sociedade 

democrática. Se da fenomenologia merleau-pontiana nosso autor pôde pensar o campo do 

simbólico a partir de uma experiência indeterminada, na filosofia maquiaveliana a questão do 

político pôde ser articulada a partir do conflito aparente e o funcionamento do poder. 

O pensamento de Lefort oferece, portanto, uma maneira original de perscrutar a 

democracia enquanto sociedade para além do jogo político ou das instituições organizadas. É 

por conta de seu pensamento a respeito do conflito legítimo na democracia, a respeito da 

indeterminação do sujeito nessa sociedade que podemos investigar a democracia em sua 

máxima amplitude e essência: a da indeterminação e da impossibilidade de incorporação do 

poder. 

 

Palavras-chave: Corpo. Democracia. Desincorporação. Divisão Social. Poder.  
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Entre o que é ―possível‖ e o que é ―preciso‖, há uma diferença. Portanto, o que separa 

a pergunta que tematiza o XIII ENPF - ―É possível imaginar Sísifo feliz? ‖, da afirmação que 

encerra o livro de Albert Camus (2021, p. 124) - ―É preciso imaginar Sísifo feliz. ‖? 

Propomos pensar essa distância em duas perspectivas. 

Antes, gostaríamos de estabelecer um recorte entre aquilo que podemos chamar de 

condições de possibilidade para ―algo‖, ou seja, o que é possível ser pensado; do que 

chamaremos de condições de aceitabilidade para este mesmo ―algo‖, ou, o que é necessário 

pensar em vista de uma ação aceitável. Por ―algo‖, entendemos uma situação ou um processo, 

seja a pandemia na qual ainda vivemos, seja o suicídio, tema fundamental para a filosofia 

segundo Camus. Admitindo que nos dois casos esse ―algo‖ versa sobre a vida e a morte, 

primeiramente tomarei o ―intolerável‖ na perspectiva genealógica de Michel Foucault, depois 

seguirei à reflexão sobre a ―vida‖ para o pensador indígena Ailton Krenak, principalmente em 

seu livro A vida não é útil. 

Diante de diagnósticos muito próximos sobre a nossa ideia de ―humanidade‖, talvez a 

esperança possa ganhar cores mais alegres, tornando possível e aceito uma vida que vá além 

da sobrevivência, criando uma outra possibilidade para pensar o trágico destino de Sísifo. 

 

I 

Quando no início da década de 1970, Michel Foucault volta sua atenção para as 

relações de saber e poder que configuram o aparecimento de determinadas matrizes 

epistemológicas que guiam as ciências humanas, sua preocupação voltava-se a tentativa de 

contornar um problema trazido em As palavras e as coisas, onde o filósofo deixara em 

suspenso a ligação das formas epistemológicas do saber com as práticas reais e materiais que 

as conformavam. A positividade conferida a cada configuração epistêmica dizia respeito ao 

nível em que cada saber distribui as formas que dão coerência interna às análises de seus 

objetos, fazendo com que certo grau de simultaneidade e semelhança atravessasse diferentes 
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saberes em seu modo de objetivação das coisas. Desta forma, a arqueologia desenvolvida por 

Foucault no livro de 1966 fazia uma história do ―Mesmo‖ a partir de um a priori histórico que 

delimita as condições de possibilidade de um saber em uma época, definindo as condições de 

inteligibilidade destes saberes. Nessa direção, um dos pontos de destaque de As palavras e as 

coisas é a tese que mostra o surgimento do ―homem‖ enquanto objeto privilegiado de certos 

tipos de saberes a partir do século XVIII, onde a quebra do ―quadro da representação‖ que 

definia a epistême clássica, deu condições para o advento de uma historicidade própria às 

coisas enquanto objetos autônomos, possibilitando o nascimento de ―todas as quimeras dos 

novos humanismos, todas as facilidades de uma ‗antropologia‘, entendida como reflexão 

geral, meio positiva, meio filosófica, sobre o homem.‖ (FOUCAULT, 1999, p. XX). Com 

isso, o aparecimento das ciências do homem, paradigma de ―nossa‖ modernidade, 

configuraria um lugar vazio, sempre em disputa entre a análise empírica e a reflexão 

transcendental, que no limite, serviria como traço fundante da possibilidade de separação 

entre o louco e o não-louco, o normal e o anormal. Logo, um espaço aberto de aceitabilidade 

para a separação e a exclusão.  

A partir de 1970, vemos uma mudança no eixo das análises de Foucault com relação 

ao saber. Doravante o filósofo visa o vínculo entre as práticas discursivas e não discursivas 

que devem compor um complexo, muitas vezes paradoxal, definido como relações de poder-

saber. Já em seu primeiro curso no Collège de France, Aulas sobre a vontade de saber, 

Foucault (2014, p. 18) convoca certa perspectiva nietzschiana a fim de compreender o saber 

como o que ―é preciso arrancar da interioridade do conhecimento para ali recuperar o objeto 

de um querer, o fim de um desejo, o instrumento de uma dominação, a meta de uma luta.‖. 

Trata-se de apreender as configurações dos saberes a partir de um jogo dinâmico com as 

relações de poder nas lutas reais que compõem as relações sociais na história e que 

permitiram criar condições de aceitabilidade para determinados discursos e práticas. Para isso, 

uma das precauções de método necessária para sua pesquisa é colocar em questão o próprio 

desenvolvimento da ―verdade‖ enquanto critério para a aceitação das ciências, fazendo com 

que esta esteja também em relação com as práticas de dominação, ou seja, com o poder. 

Assim, interessa a Foucault não apenas realizar uma arqueologia dos saberes como análise 

crítica dos discursos que dão possibilidade e coerência interna às práticas; trata-se também de 

fazer uma genealogia que vincule os discursos aos efeitos materiais que produzem 

―realidades‖, fazendo com que determinado exercício de poder seja aceito na sociedade.
45

 Nas 

                                                           
45

 ―Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos: ele ‗exclui‘, ‗reprime‘, 

‗recalca‘, ‗censura‘, ‗abstrai‘, ‗mascara‘, ‗esconde‘. Na verdade o poder produz; ele produz realidade; produz 
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palavras de Foucault (2020, p. 31) em Vigiar e Punir: ―Temos antes que admitir que o poder 

produz saber [...]; que poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação de 

poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não 

constitua ao mesmo tempo relações de poder.‖. 

Nessa perspectiva, o tema do intolerável aparece de forma constante nas pesquisas de 

Foucault. Mas, o que seria o intolerável? O intolerável não é um conceito; seria antes um 

operador crítico de transformação, servindo para estabelecer as condições de possibilidade 

que fazem ―algo‖ ser aceito em determinada configuração socio-histórica. O regime 

carcerário na França desde 1968, por exemplo, tornou-se intolerável, o que permitiu a criação 

do Grupo de Informação sobre as Prisões (GIP) que fez ouvir as reivindicações dos detentos 

sobre suas condições precárias de encarceramento. Esse contexto influenciou Foucault em 

suas pesquisas sobre as relações entre saber e poder, resultando em obras como Vigiar e 

Punir, onde lemos como o suplício exercido pelo poder soberano, entre os séculos XVII e 

XVIII, fez-se intolerável, tornando possível que outro tipo de poder, doravante disciplinar, 

fincasse raízes. Paradoxalmente, esse processo não se deu por um avanço da razão ou certo 

avanço na ideia de ―humanidade‖; mas como tecnologia de controle dos corpos que trabalham 

e produzem, sequestrando o tempo e o movimento dos indivíduos e fazendo do cárcere uma 

máquina mais econômica de dominação, como exercício de poder moralmente tolerável. 

Disso, cremos interessante pensar que a perspectiva foucaultiana mantém a distância entre ―o 

que é possível‖ e ―o que é preciso‖, a partir do jogo que torna determinada relação de 

dominação tolerável ou intolerável. 

Disso, podemos estabelecer que mediante um exercício de poder, intolerável é aquilo 

que atinge certo limite de aceitabilidade sobre as condições de existência das pessoas. Assim, 

o intolerável aparece como uma marca dada no seio das próprias lutas em torno do poder e, 

geralmente, subentendem um ataque ou desnível radical no modo de vida de um grupo, uma 

população ou classe social. Quando um excesso de poder ou uma mudança na configuração 

das práticas comuns em uma época possibilitam um desequilíbrio das estruturas de dominação 

levando à revoltas, violentas ou silenciosas, como forma de contrapoder, esta luta se 

manifesta a partir de certo nível de ―intolerabilidade‖. Por mais que do ponto de vista 

discursivo, essas revoltas apareçam quase sempre como uma luta por direitos conforme as 

regras estabelecidas, Foucault advoga que devemos entendê-las como lutas que reivindicam o 

poder. Com isso, a revolta e a resistência são frutos de transformações que afetam diretamente 

                                                                                                                                                                                     
campos de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam nessa 

produção.‖ (FOUCAULT, 2020, p. 189) 
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as condições de existência das pessoas, suas vidas. Portanto, quando um poder deixa de ser 

aceito, abre-se a possibilidade para o choque entre as forças que se opõem, abre-se um espaço 

de jogo, que visa inverter as relações da dominação não mais toleradas. É nesse ponto que 

novas relações de saber são inventadas, resgatadas, assimiladas, excluídas ou silenciadas. 

A fim de circunscrever essa dinâmica, atentemos para a reflexão de Foucault sobre os 

ilegalismos na ―Aula de 28 de fevereiro de 1973‖ do curso A sociedade puniva e seus 

desdobramentos em Vigiar e Punir. Na luta contra o Antigo Regime, uma série de leis e 

direitos foram tratadas como abusos do poder soberano, sendo alvos de diversos tipos de 

ataques. Não apenas as classes populares foram responsáveis por esses ilegalismos (roubos, 

contrabando, esquiva de impostos), que em muitos casos, configuravam as condições para sua 

própria existência. Também, grande parte da burguesia em formação reivindicava mudanças 

na legislação em vistas de fortalecer a acumulação de riquezas possíveis apenas pelo apoio 

dessas práticas ilegais. Mediante esta luta, formou-se entre essas duas classes opostas uma 

rede de circulação de mercadorias fora e contra o sistema de direito ainda fortemente marcado 

pelas relações feudais que lhe dava suporte. Porém, com a queda do Antigo Regime e com o 

desenvolvimento da sociedade industrial ―esse ilegalismo deixou de ser tolerável para a classe 

que acabara de tomar o poder‖, a burguesia, pois ―a riqueza em sua materialidade, estava 

espacializada segundo novas formas e corria o risco de ser atacada de frente por um 

ilegalismo popular que já não se chocava com o sistema das leis e dos regulamentos do poder, 

mas com os bens dela em sua própria materialidade‖ (FOUCAULT, 2015, p. 143). Logo, o 

ilegalismo popular tornou-se um problema econômico para a nova classe dominante. 

Dessa maneira, a prática do ilegalismo que antes era algo tolerado pela burguesia 

tornou-se um ponto essencial para o surgimento das teorias que designaram o infrator ―como 

o inimigo da sociedade em geral‖, fazendo que ―toda uma prática da correção‖ o considerasse 

―como alguém sobre quem se pode agir, que se pode transformar moralmente, corrigir.‖ 

(FOUCAULT, 2015, p. 149). Tais preposições, junto de outras transformações, deram 

condições de possibilidade para uma sociedade disciplinar, onde a ilegalidade popular deveria 

ser alvo de toda uma rede de permutação entre poderes e saberes que qualificaram os 

indivíduos como delinquentes dignos de uma transformação penitenciária com o fim de 

defender a sociedade. Com isso, conclui Foucault (Idem): ―A junção entre a definição 

jurídico-penal do infrator como inimigo social e a definição do correcionário como indivíduo 

por transformar ocorre em vários discursos que tornam teórica e discursivamente aceitável a 

grande instauração do sistema penitenciário do século XIX.‖. Eis, uma das condições de 

possibilidade e aceitabilidade para o surgimento das prisões e de todas as ciências que a 
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acompanham, pois, conforme Foucault (2020, p. 125): ―Organiza-se todo um saber 

individualizante que toma como campo de referência não tanto o crime cometido [...], mas a 

virtualidade de perigos contida num indivíduo e que se manifesta no comportamento 

observado cotidianamente. A prisão funciona aí como um aparelho de saber.‖. Essa forma de 

saber ganha um nome: o exame, prática que organiza ―o indivíduo como efeito e objeto de 

poder, como efeito e objeto de saber.‖ (Idem, p. 188). Da escola ao trabalho, da clínica a casa 

de repouso, dentro ou fora da lei; encontramos o tema já inquirido por Foucault em As 

palavras e as coisas: como se deu o aparecimento das ―ciências do homem‖? Através de que 

processos o ―homem‖ foi posto como matriz paradoxal para o conhecimento? – pois bem, 

segundo Foucault (2020, pp. 188-189): 

 

O momento [...] em que o normal tomou o lugar do ancestral, [...] substituindo assim 

a individualidade do homem memorável pela do homem calculável, esse momento 

em que as ciências do homem se tornaram possíveis, é aquele em que foram postas 

em funcionamento uma nova tecnologia do poder e uma outra anatomia política do 

corpo.  

 

II 

Foucault sempre repetiu em seus livros, cursos e entrevistas que seu interesse fora 

fazer um ―diagnóstico da atualidade‖; nessa direção, em ―A cena da filosofia‖, entrevista 

realizada em 1978, definiu sua problemática ao longo da década de 1970: ―de que maneira as 

formas de dominação sobre os indivíduos ou sobre algumas categorias de indivíduos se 

estabeleceram e como elas puderam fazer funcionar as sociedades ocidentais, as sociedades 

modernas?‖ (FOUCAULT, 2016, p. 233). Se arriscamos apontar o paradoxo das relações de 

poder-saber a partir do eixo do tolerável e do intolerável foi para fazer ver que o corpo e o 

tempo, logo, toda a vida dos indivíduos foram e são esquadrinhados por essas relações que 

visam criar sujeitos dóceis aptos a sustentar a maquinaria da produção capitalista; dominação 

que inventa e produz indefinidamente uma tolerância imanente para o exercício de seu poder, 

mesmo que, vez ou outra, ela nos apareça como intolerável. Essa lição insuportável de 

Foucault nos mostra o absurdo das práticas nas quais ainda estarmos amarrados. Logo, esse 

diagnóstico traz, inevitavelmente, a pergunta: há saída possível?  

É para buscar uma saída quase que impossível que tentaremos trazer certa fricção do 

diagnóstico foucaultiano com as ideias que visam sempre ―adiar o fim do mundo‖ de Ailton 

Krenak. Usamos ―fricção‖ em um sentido material mesmo, como se tivéssemos duas pedras e 

precisássemos extrair uma centelha para fazer fogo e iluminar o horizonte de uma noite de 

escuridão profunda. 
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Ailton Krenak conhece Vigiar e punir. No texto ―O amanhã não está a venda‖, lemos: 

 

Michel Foucault tem uma obra fundamental, Vigiar e Punir, na qual afirma que essa 

sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está 

produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar 

viver e fazer morrer: quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. 

Ou você produz as condições para se manter vivo ou produz as condições para 

morrer. O que conhecemos como Previdência, que existe em todos os países com 

economia de mercado, tem um custo. Os governos estão achando que, se morressem 

todas as pessoas que representam gastos, seria ótimo. Isso significa dizer: pode 

deixar morrer os que integram os grupos de risco. Não é ato falho de quem fala; a 

pessoa não é doida, é lúcida, sabe o que está falando. (KRENAK, 2020, pp. 87-88) 

 

Como podemos notar, o pensador e líder indígena capta muito bem as ideias centrais 

da reflexão foucaultiana sobre as relações de poder que dominam o Ocidente na modernidade, 

criando, inclusive, um vínculo necessário com a política advogada pelo atual governo 

brasileiro no início da pandemia de COVID-19 no ano de 2020. Mas não é apenas mediante 

essa citação direta que podemos aproximar a leitura de nossa sociedade feita por Krenak do 

diagnóstico apresentado por Foucault. Na verdade, a fricção entre as ideias desses dois 

pensadores é possível através de inúmeros pontos; sendo que aqui, pretendemos refletir sobre 

dois deles. 

 A primeira fricção diz respeito à crítica da ideia de ―humanismo‖. Para Krenak, 

essa ideia possibilita pensarmos em uma unidade comum entre todos os habitantes ―humanos‖ 

do planeta Terra. Porém, ela pratica uma verdadeira cisão: existem os humanos, que são 

aqueles que se dizem dignos de habitar o planeta, e portanto, predá-lo à mercê de suas 

necessidades, se autoproclamando ―humanidade‖. Mas, existe também uma espécie de ―sub-

humanidade‖ que compõe ―uma camada mais rústica e orgânica, que fica agarrada na Terra.‖ 

(KRENAK, 2020, p. 82); são ―os caiçaras, quilombolas e povos indígenas‖, junto de ―toda 

vida que deliberadamente largamos a margem do caminho.‖ (Idem, p. 10). Para Krenak, o que 

motiva essa cisão é exatamente a concepção que nos faz pensar que estamos separados da 

Terra, que ela é uma coisa e nós, ―humanos‖, outra; tal concepção é incompatível com sua 

cosmovisão, já que ―A ideia dos Krenak sobre a criatura humana é precária.‖ (Idem, p. 41). 

Sobre isso, explica: 

 

Se acreditamos que quem apita nesse organismo maravilhoso que é a Terra são os 

tais humanos, acabamos incorrendo no grave erro de achar que existe uma qualidade 

humana especial. Ora, se essa qualidade existisse, não estaríamos hoje discutindo a 

indiferença de algumas pessoas em relação à morte e à destruição da base de vida no 

planeta. Destruir a floresta, o rio, destruir as paisagens, assim como ignorar a morte 

das pessoas, mostra que não há parâmetro de qualidade nenhum na humanidade, que 

isso não passa de uma construção histórica não confirmada pela realidade. (Idem, 

pp. 42-43) 
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A construção histórica que desvincula o humano do organismo da Terra parece incidir 

sobre o pensamento ocidental há muito tempo. Para Krenak (2020, p. 56), segundo conversas 

que teve com amigos que ―trabalham com história da filosofia e da tecnologia‖, ―o desvio dos 

humanos em seu sentimento de pertencimento à totalidade da vida se deu quando descobriram 

que podiam se apropriar de uma técnica‖, o que possibilitou pensar a Terra enquanto 

mecanismo. Podemos remontar essa ideia desde o mundo grego e o nascimento da filosofia, 

mas, sem medo de errar, podemos também compreender seu aprimoramento com o 

desenvolvimento do capitalismo na modernidade e o início do que se convencionou chamar 

de antropoceno. Nesse ponto, temos uma segunda fricção com o pensamento foucaultiano. Se 

Foucault nos mostra como o advento do capitalismo permitiu uma produção de poder-saber 

que tornou aceitável a individualização e normalização dos corpos e o funcionamento de uma 

economia política de gestão das populações, Krenak (Idem, p. 44) afirma que o que 

chamamos de capitalismo ―teve metástase, ocupou o planeta inteiro e se infiltrou na vida de 

maneira incontrolável.‖. Em suas palavras, o que sustenta esta infiltração é uma espécie de 

vício: 

 
Estamos viciados em modernidade. A maior parte das invenções é uma tentativa de 

nós, humanos, nos projetarmos em matéria para além de nossos corpos. Isso nos dá 

sensação de poder, de permanência, a ilusão de que vamos continuar existindo. A 

modernidade tem esses artifícios. [...] Isso é uma droga incrível, muito mais perigosa 

que as que o sistema proíbe por aí. Estamos a tal ponto dopados por essa realidade 

nefasta de consumo e entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da 

Terra. (KRENAK, 2020, pp. 17-18) 

 

Essa virtus dormitiva possível pelo consumo e pelas ideias do progresso e do avanço 

da modernidade capitalista, nos levam a ideia de que há uma solução fantástica para todas as 

crises por meio do desenvolvimento tecnológico. Krenak gosta de repetir a ideia de que os 

bilionários sonham em colonizar outros planetas do sistema solar como saída para a escassez 

de nosso mundo; sobre isso, atesta: ―Acredito que essa ilusão de uma casta de humanoides 

que detém o segredo do santo graal, que se entope de riqueza enquanto aterroriza o resto do 

mundo, pode acabar implodindo.‖ (KRENAK, 2020, p. 14). De fato, a conta não fecha. Na 

sanha de encontrar uma solução para a devastação promovida pelo nosso próprio desejo 

infinito, acabamos por acreditar naquilo que destruirá mais e mais o lugar em que habitamos! 

Um pensamento absurdo como esse, para Krenak (Idem, p. 15), é sustentado pela ideia de que 

―não há mais separação entre a gestão política e financeira do mundo‖ pois ―os governos 

deixaram de existir, somos governados por corporações.‖. Então, pergunta: ―Quem vai fazer a 
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revolução contra corporações?‖, e, imediatamente, responde: ―Seria como lutar contra 

fantasmas.‖ (Idem). 

É interessante esta reflexão e merece uma pequena digressão. A aldeia Krenak está 

localizada no médio rio Doce, onde, antes mesmo da eclosão da pandemia em que vivemos, 

seus habitantes já estavam em luto. Foram grandes corporações as responsáveis por esta 

―morte‖: precisamente, a Samarco Mineração S/A, empresa controlada pela Vale S/A e BHP 

Billinton, grandes corporações multinacionais e multibilionárias. Em 5 de novembro de 2015 

a barragem do Fundão, localizada no município de Mariana/MG rompeu, provocando um dos 

maiores desastres ambientais da história do Brasil, além da morte de 14 pessoas e o 

adoecimento de outras tantas. Essa tragédia evitável fez com que o rio que banha a aldeia 

Krenak adoecesse; esse é o luto citado por Ailton, esse é um tipo de morte que nossa 

―humanidade‖ parece não compreender. Isso não pode ser esquecido, assim como a ―gestão‖ 

da pandemia em que vivemos e as mortes que choramos. Os Krenak sabem o que é lutar 

contra ―fantasmas‖, e seu interlocutor, Ailton Krenak mostra que sabe como esse exercício de 

poder se manifesta nos discursos proferidos atualmente, onde podemos perceber que o 

desenvolvimento da ―humanidade‖ chegou ao seu limite: 

 

O presidente da República disse outro dia que brasileiros mergulham no esgoto e 

não acontece nada. O que vemos nesse homem é o exercício da necropolítica, uma 

decisão de morte. É uma mentalidade doente que está dominando o mundo. E temos 

agora esse vírus, um organismo do planeta, respondendo a esse pensamento doentio 

dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre 

escolha, essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se 

pergunta qual o seu preço. (KRENAK, 2020, pp. 80-81) 

 

O conceito de ―necropolítica‖ foi formulado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe 

(2016) a partir de sua reflexão sobre a biopolítica pensada por Foucault. Em linhas gerais, 

necropolítica é uma gestão, um governo, onde o imperativo do fazer morrer sobrepõe a 

política do fazer viver comum às sociedades ―desenvolvidas‖ do Ocidente. Ao invés de uma 

gestão da vida com seus mecanismos de poder cada vez mais refinados, o que temos em 

países periféricos e sobre populações marginalizadas é uma política que incentiva a morte, 

uma tecnologia de extermínio. Krenak relaciona esse tipo de política ao governo brasileiro 

quanto à gestão da pandemia de COVID-19; sem sombra de dúvida, um atestado de genocídio 

de nossa população. Mas é importante entender que tanto uma ―necropolítica‖ como uma 

―biopolítica‖ não são funções que se excluem, elas são os lados opostos de uma mesma 

moeda; logo, implicam um mesmo mecanismo de sustentação para essa humanidade moderna 

que tanto Foucault como Krenak fazem o diagnóstico. 
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Ora, onde as concepções de política, de economia, de verdade, de natureza, de corpo e 

de vida fazem parte de artifícios permanentemente maquinados pelas abstrações de poderes e 

saberes cujo fim é o domínio dessas sub-humanidades (que talvez sejamos nós mesmos), 

como resistir? Como alterar essa relação de forças? Encontramos o paradoxo já visto em 

Foucault. Porém, dessa vez, queremos pensar uma saída, um esboço de fuga por meio das 

palavras de Krenak no pequeno artigo que dá título a seu livro: ―A vida não é útil‖. Se o 

aprendizado através do diagnóstico de nossa atualidade nos traz tanta dor, tanta melancolia; é 

possível resgatar alguma esperança? Para isso, é hora de seguir uma precaução de Krenak 

(2020, p. 24) em outro texto: ―Temos que parar de nos desenvolver e começar a nos 

envolver.‖. 

Existem duas formas de pisar sobre a terra: uma pisada pesada e uma pisada leve. O 

jeito pesado é aquele da humanidade que sobrevive, o jeito leve é a forma com que a sub-

humanidade ancestral resiste em viver. Essas são duas formas de experimentar a vida com a 

Terra. O primeiro é como a história das formigas que ao encontrarem uma planta deliciosa, da 

noite para o dia, a consomem por inteiro. É um jeito predador, é o que a humanidade vem 

fazendo com o planeta, é como o ―modo de vida ocidental formatou o mundo como uma 

mercadoria e replica isso de maneira tão naturalizada que uma criança que cresce dentro dessa 

lógica vive isso como se fosse uma experiência total. ‖ (KRENAK, 2020, pp. 100-101). Em 

contrapartida, o jeito leve de pisar, compreende outra forma de relação com a natureza, onde: 

 
Na floresta não há essa substituição da vida, ela flui, e você, no fluxo, sente a sua 

pressão. Isso que chamam de natureza deveria ser a interação do nosso corpo com o 

entorno, em que a gente soubesse de onde vem o que comemos, para onde vai o ar 

que expiramos. Para além da ideia de ‗eu sou a natureza‘, a consciência de estar vivo 

deveria atravessar de modo que fôssemos capazes de sentir o rio, a floresta, o vento, 

as nuvens são nosso espelho da vida. (Idem, pp. 99-100) 

 

De fato, temos duas concepções sobre a vida radicalmente distintas. Porém, a Terra onde 

esses dois modos de pisar habitam é a mesma, e o jeito pesado invariavelmente afeta o jeito 

leve de existir. Nessa medida, não há qualquer razão individual que se sustente, pois deve 

haver um mínimo de comunicação entre os lados opostos, principalmente quando a natureza 

sinaliza seu cansaço. Tanto a pandemia como os recentes fatos sobre a catástrofe climática 

mostram isso e, nas palavras de Krenak (2020, p. 104): ―eu não vou me salvar sozinho de 

nada, estamos todos enrascados. E, quando eu percebo que sozinho não faço a diferença, me 

abro para outras perspectivas.‖. Logo, para reaprender a viver com a natureza, é preciso 

reinventar as formas como pisamos sobre a terra e, portanto, se tornou necessário reimaginar a 

própria experiência do desastre. Quando da tragédia do rompimento da barragem do Fundão, 
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―Os Krenak não aceitaram ser retirados, quisemos ficar no lugar do flagelo.‖; o que os 

motivou foi que: ―é preciso estar nessa condição para poder produzir uma resposta em plena 

consciência. Consciência do corpo, da mente, consciência de ser o que se é e escolher ir além 

da experiência da sobrevivência.‖ (Idem, pp. 107-108). Ora, nessa perspectiva, o que interessa 

não diz mais respeito a sobrevivência pura e simples, pois: ―Nós temos que ter coragem de ser 

radicalmente vivos, e não ficar barganhando a sobrevivência.‖ (Idem, p. 109). 

 Em linhas gerais, a concepção de que devemos sobreviver apesar de qualquer 

consequência limita o pensamento de uma transformação que não se dá apenas em relação a 

existência. Viver não é simplesmente existir a qualquer custo, para Krenak (2020, p. 108): ―A 

vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela, mas isso é uma 

besteira. A vida é fruição, é uma dança, só que é uma dança cósmica, e a gente quer reduzi-la 

a uma coreografia ridícula e utilitária.‖. Estamos limitados pela ideia da utilidade sobre a vida, 

pois nossa diretriz segue os seguintes preceitos:  

 

O pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa 

no mundo, acham que o trabalho é a razão da existência. Eles escravizaram tanto os 

outros que agora precisam escravizar a si mesmos. Não podem parar e experimentar 

a vida como um dom e o mundo como um lugar maravilhoso. O mundo possível que 

a gente pode compartilhar não tem que ser um inferno, pode ser bom. (KRENAK, 

2020, p. 113)  

 

Para viver outro mundo possível, como reafirma Krenak (2020, p. 111), é preciso 

compreender que ―nós estamos aqui para fruir a vida, e quanto mais consciência despertamos 

sobre a existência, mais intensamente a experimentamos. ‖; ―Viver a experiência de fruir a 

vida de verdade deveria ser a maravilha da existência.‖ (Idem, p.110).  

Fruir é um verbo ambíguo, significa tanto o desfrutar próximo ao prazer do gozo 

como certo aproveitar um benefício. O segundo sentido do verbo domina nosso modo de 

pensar ocidental, é aquele que submete a vida apenas à utilidade, ao pisar pesado do uso-fruto. 

Devemos nos desembaraçar deste sentido de fruição, desta coreografia com a qual temos 

dançado o mundo. Experimentar a vida, no sentido de uma fruição leve, de uma dança 

cósmica, portanto, torna-se uma atividade em que a consciência de pertencimento com o 

mundo, com a Terra, não se limita apenas aos seus benefícios, àquilo que temos que retirar, 

explorar ou predar dela. Ao contrário, a vida, em um sentido de fruição ligado à 

ancestralidade dos povos que resistem agarrados à terra, é aquela que compartilha sua 

experiência junto do devir próprio da natureza. Assim, toda experiência, mesmo a do desastre, 

deve ser vivida plenamente e intensamente. Logo, a vida não é útil, porque a vida está para 

além daquilo que faz apenas o ―humano‖ sobreviver.  
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Tudo isso nos pode parecer muito difícil, utópico, mas na verdade, encontramos no 

seio desta argumentação de Krenak uma terceira fricção com o pensamento de Foucault. Na 

última aula de A sociedade punitiva, o filósofo resume algumas consequências da nova 

economia política proveniente do sistema disciplinar a partir do século XVIII, e afirma: 

 

É falso dizer [...] que a existência concreta do ser humano é o trabalho. O tempo e a 

vida do homem não são por natureza trabalho; são prazer, descontinuidade, festa, 

repouso, necessidade, instantes, acaso, violência etc. Ora, toda essa energia 

explosiva precisa ser transformada em força de trabalho contínua e continuamente 

oferecida ao mercado. É preciso sintetizar a vida em força de trabalho, o que implica 

a coerção desse sistema de sequestração. (FOUCAULT, 2015, p. 211) 

 

Para além de uma conclusão, vimos que alguns paradigmas do modo ocidental de 

pensar a existência são frutos de certo desenvolvimento de um poder-saber que transformou 

nossa relação com aquilo que chamamos ―vida‖. Essas transformações instauradas como 

legítimos ―modos de ser‖, nos aparecem cada vez mais como limites para as possibilidades de 

conviver em um mundo possível. Ao perceber que nessa longa história da ―humanidade‖ 

estamos enganados, adentramos em uma região de silêncio. Não há transformação do mundo 

que nos envolve sem a aceitação desse silêncio, pois é ele que nos fará ouvir outras vozes que 

não virão necessariamente da figura do ser humano; pois essa figura, como um dia alertou 

Foucault, talvez se desvaneça como um desenho feito na areia perante a orla do mar
46

. É 

preciso aprender a lição ancestral que resiste. Essa é a lembrança que Krenak (2020, pp. 111-

112) nos traz: 

 
Os povos originários ainda estão presentes neste mundo não porque foram 

excluídos, mas porque escaparam, é interessante lembrar isso. Em várias regiões do 

planeta, resistiram com toda força e coragem para não serem completamente 

engolfados por esse mundo utilitário. Os povos nativos resistem a essa investida do 

branco porque sabem que ele está enganado, e, na maioria das vezes, são tratados 

como loucos. Escapar dessa captura, experimentar uma existência que não se rendeu 

ao sentido utilitário da vida, cria um lugar de silêncio.  

 

III 

Buscamos neste texto refletir nossos tempos pandêmicos, melancólicos ante as mortes, 

ou, esperançosos ante a vida, através de uma ―fricção‖ das ideias de Michel Foucault e de 

Ailton Krenak, permitindo-nos, com isso, uma breve ―aliança‖ epistemológica cada vez mais 

necessária na atualidade. Para Krenak não há mais distância entre os polos do ―possível‖ e do 

―preciso‖, pois vivemos no tempo em que a natureza já manifestou, dentre muitos sinais, o 

absurdo de nossa existência antropocêntrica como intolerável. Como vimos, o intolerável para 

Foucault, pode ser entendido como um estalo que nos permite inverter as relações de poder-
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 C.f. último parágrafo de As palavras e as coisas. 
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saber em que estamos envolvidos, ou seja, deve nos servir como incentivo à luta, seja no 

campo do saber, seja no campo das práticas. Logo, precisamos reaprender a ―experimentar‖ a 

vida com o planeta, e não apenas sobre ele; pois ―o que nos resta‖, segundo Krenak (2020, p. 

116), ―é viver as experiências, tanto a do desastre quanto a do silêncio‖. Quem sabe com essa 

―fricção‖ de ideias, possamos entrever Sísifo e também sua pedra sorrirem.   

 

 

 

Post scriptum 

A partir do silêncio, perguntamos: é possível imaginar Sísifo feliz? Se imaginarmos 

que o mundo de Sísifo é um castigo para sua existência, talvez a resposta sempre seja 

negativa. Porém, não há apenas Sísifo nessa história. Temos Sísifo, a pedra e a montanha: três 

seres que se relacionam. Enquanto Sísifo sobe a montanha, ele caminha junto da pedra em 

intimidade, a pedra que pode ser seu fardo, pode também ser sua amiga e confidente. Ao 

chegarem no cimo da montanha, o devir da pedra se completa, ela cai e rola para os pés da 

montanha. Sem sua amiga pedra por perto, Sísifo desce. Nesse momento é a montanha quem 

lhe faz companhia e outras histórias, outras experiências são compartilhadas. O mundo de 

Sísifo é muito rico em experiências, a montanha e a pedra são muito sábias pois habitam 

aquele mundo há muito tempo, e mesmo Sísifo, grande engabelador de deuses, também tem 

suas histórias a contar. Sísifo não é o único ser desse mito, ele é apenas o homem que vive 

entre a pedra e a montanha em uma dança sem igual... 

 

Palavras-chave: Intolerável; possibilidade; aceitabilidade; morte; vida. 
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INTRODUÇÃO 

 Por que e em que medida a morte pode ser ruim para o indivíduo que morre? Pode a 

morte significar um prejuízo maior para um indivíduo do que para outro? Se sim, como 

determinar a magnitude do prejuízo decorrente da morte? Desde pelo menos um influente 

texto de Thomas Nagel (1970) e alguns trabalhos que o sucederam, especialmente o de Fred 

Feldman (1992), a assim chamada abordagem da privação (deprivation account) angariou o 

status de ―visão ortodoxa‖ (FARIA, 2016; MCMAHAN, 2016) na resolução desses 

problemas. De acordo com essa abordagem, a morte é normalmente ruim para aquele que 

morre porque impede esse indivíduo de desfrutar de um futuro que teria sido bom para ele. 

Compreendida desse modo, a morte configura-se como extrinsecamente ruim devido aos 

valores intrínsecos que ela priva o indivíduo de acessar. 

 O valor do futuro do qual o indivíduo foi privado pela morte é, de acordo com a 

abordagem da privação, a chave para compreender a magnitude do prejuízo decorrente da 

morte. Quanto maior o valor desse futuro, isto é, quanto mais bens o indivíduo teria 

desfrutado caso a morte não ocorresse, maior o dano provocado pela morte. Assim, a morte 

pode representar um infortúnio maior para alguns do que para outros. Por exemplo, a morte é 

normalmente pior aos 20 anos de idade do que aos 80 anos - presumivelmente, o futuro do 

qual o jovem adulto foi privado conteria um montante líquido de bens maior do que o futuro 

da pessoa mais velha. Trata-se de uma intuição comum que a morte seja mais trágica na 

juventude do que na velhice e a abordagem da privação parece fornecer uma explicação 

adequada do porquê isso é assim. 

mailto:dossenafelipe@gmail.com
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 No entanto, se a morte é tanto pior quanto maior o valor do futuro que ela frustra, 

então a morte seria um prejuízo maior quanto mais cedo ela ocorresse. Há uma implicação 

contraintuitiva e problemática aqui: a magnitude do prejuízo decorrente da morte de um 

recém-nascido ou mesmo de um feto nos meses finais da gestação seria ainda maior do que o 

prejuízo decorrente da morte de uma pessoa aos 20 anos de idade. Embora consideremos que 

um jovem adulto sofre um prejuízo maior ao morrer do que uma pessoa muito velha, não 

parece ser o caso que a morte seja pior para um feto do que para uma pessoa adulta. 

 A fim de fornecer uma abordagem alternativa e explicar nossas intuições 

aparentemente contraditórias, o filósofo estadunidense Jeff McMahan propõe o que chamou 

de abordagem do interesse temporalizado para o que há de ruim na morte
47

, desenvolvida de 

maneira mais completa em sua obra A ética no ato de matar: problemas às margens da vida 

(2011 [2002]). O presente trabalho tem por objetivo discutir e esclarecer essa abordagem a 

partir do modo com que ela resolve o aparente conflito de intuições. 

 

I 

 A abordagem do interesse temporalizado, tal como formulada por McMahan (2011), 

caracteriza-se por avaliar o prejuízo decorrente da morte como proporcional à força do 

interesse temporalizado em continuar vivendo que ela frustra. Isto é, quanto mais forte o 

interesse temporalizado em continuar vivendo do indivíduo no momento de sua morte, maior 

será o prejuízo provocado por essa morte. A força do interesse temporalizado é a medida na 

qual importa, para o próprio indivíduo a partir de seu ponto de vista no momento presente, 

que ele continue vivendo. Posto isso, é preciso compreender quais elementos determinam a 

força desse interesse e de que modo. 

 Conforme já introduzido, a abordagem da privação (NAGEL, 1970; FELDMAN, 

1992) sustenta que a morte é ruim devido ao valor do futuro que o indivíduo teria caso aquela 

morte específica não tivesse ocorrido. Para McMahan (2011), isso não está de todo errado, 

mas o valor desse futuro precisa ser descontado por qualquer fraqueza nas relações de unidade 

prudencial. A ideia proposta é a de que a força do interesse temporalizado de um determinado 

indivíduo em continuar vivendo é uma função essencialmente de dois fatores: (i) o montante 

líquido de bens que seu futuro conteria; e (ii) a medida em que o indivíduo estaria vinculado a 
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 No original, time-relative interest account. Neste trabalho, optou-se por conservar a expressão ―abordagem do 

interesse temporalizado‖ adotada pelo tradutor na edição brasileira da obra de McMahan (2011). Uma outra 

tradução possível e mais literal seria ―abordagem do interesse relativo ao tempo‖, tal como adotada por Cunha 

em seus trabalhos (2018; 2021). 
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si mesmo no futuro mediante relações de unidade prudencial - tais relações, por sua vez, 

variam de acordo com o grau de unidade psicológica do indivíduo ao longo do tempo. 

 A fim de compreender o conceito de unidade psicológica em jogo, precisamos 

compreender o que são conexões psicológicas e o que é a continuidade psicológica. Conexões 

psicológicas de um indivíduo consigo mesmo ao longo do tempo pode ser a manifestação de 

um mesmo estado mental em tempos distintos, por exemplo, a manifestação de uma mesma 

crença conservada ao longo do tempo. Ainda, conexões psicológicas também podem ser 

estados mentais em tempos distintos que possuem uma referência interna, por exemplo, uma 

determinada experiência e a memória posterior dela. Quando um indivíduo possui conexões 

psicológicas diretas ao longo do tempo, ele está psicologicamente conectado. Já a 

continuidade psicológica se dá mediante cadeias sobrepostas de conexões psicológicas, de tal 

modo que é possível que um indivíduo esteja psicologicamente contínuo em tempos distintos 

ainda que não esteja psicologicamente conectado de modo direto. O grau de unidade 

psicológica de um indivíduo ao longo do tempo varia com as conexões e a continuidade 

psicológica e pode ser estimada, de acordo com McMahan (2011, p. 84), a partir de três 

fatores:  (i) proporção da vida mental que se mantém ao longo do tempo; (ii) riqueza e 

densidade da vida mental do indivíduo; (iii) grau de referência interna entre os estados 

mentais anteriores e posteriores do indivíduo. 

 De acordo com a abordagem do interesse temporalizado, então, não devemos avaliar a 

morte a partir do efeito que ela tem para a vida da vítima como um todo, mas sim a partir do 

efeito que ela tem para a vítima dado o estado dela no momento da morte. Mais 

especificamente, o efeito que a morte tem sobre o interesse temporalizado da vítima em 

continuar vivendo. Uma vez que esse interesse é enfraquecido se houver fraca unidade 

psicológica da vítima no momento da morte com ela própria no futuro, essa é, para McMahan, 

a razão fundamental pela qual a morte de fetos e recém-nascidos não é pior que a morte de 

crianças mais velhas ou adultos. Embora o montante líquido de bens que um feto perde ao 

morrer seja presumivelmente maior, a unidade psicológica nessa fase inicial da existência é 

radicalmente menor: não há consciência de si e estados mentais direcionados ao futuro como 

desejos ou intenções, há (se houver) muito pouca continuidade de estados mentais como 

crenças ou traços de caráter e a vida mental como um todo é pouco densa. Por isso, seu 

interesse temporalizado em continuar vivendo é muito mais fraco, de modo que a morte não 

representa, para ele próprio, um infortúnio tão significativo como seria para uma pessoa 

adulta. 
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II 

 A partir do entendimento da abordagem proposta, algumas questões são suscitadas. 

Por que, afinal de contas, devemos considerar a unidade psicológica como relevante na 

avaliação da magnitude do prejuízo decorrente da morte? Ou, ainda, por que o próprio 

conceito de interesse temporalizado se faz necessário? Aqui, precisamos compreender a tese 

da qual McMahan parte: a de que, ao contrário do que parece pressupor a abordagem da 

privação, a identidade pessoal não é o que fundamenta nossa preocupação egoísta com o 

futuro. Em vez disso, a unidade psicológica consta entre as relações de unidade prudencial 

que fundamentam esse tipo de preocupação (MCMAHAN, 2011, p. 84). 

 A preocupação egoísta é um tipo especial de preocupação com o futuro que temos ao 

considerar a possibilidade de eventos futuros, sejam bons ou ruins; trata-se de uma 

preocupação que se diferencia - em tipo e não em grau - da preocupação que podemos ter 

quanto ao que poderá acontecer aos outros. Durante muito tempo pareceu um pressuposto 

inquestionável que só estamos racionalmente justificados em ter preocupações do tipo egoísta 

com eventos futuros se o indivíduo que se preocupa é o mesmo que viverá os eventos futuros, 

ou seja, que a identidade pessoal é condição necessária para haver preocupação egoísta 

justificada e, portanto, que a identidade seja o fundamento desse tipo de preocupação. Para 

McMahan (2011), no entanto, influenciado pelo trabalho de Derek Parfit, esse pressuposto é 

falso - posição sustentada a partir de experimentos mentais. 

 O conceito de interesse temporalizado contrasta com a noção comum de interesse que 

pode ser chamado de interesse simpliciter (MCMAHAN, 2011, p. 90). Estes refletem aquilo 

que seria melhor ou pior para a vida de um indivíduo como um todo. Dito de outro modo, a 

medida em que um evento futuro, por exemplo, está entre os interesses simpliciter de um 

indivíduo depende apenas do quão bom ou ruim esse evento seria para a vida do indivíduo 

como um todo. No entanto, ao rejeitar que a identidade seja o fundamento da preocupação 

egoísta e compreender esta como uma questão de grau, McMahan propõe o conceito de 

interesse temporalizado a fim de expressar a medida em que um indivíduo tem razões 

egoístas, em um determinado momento, para se preocupar com eventos que podem ocorrer 

em outro momento. Assim, o interesse temporalizado presente em um determinado evento 

futuro não depende apenas do valor desse evento, mas também da força das relações de 

unidade prudencial que fundamentam a preocupação egoísta - em especial, do grau de 

unidade psicológica do indivíduo no presente e ele próprio no momento futuro em que o 

evento ocorreria. 
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 A relevância da unidade psicológica é suportada ainda pelo experimento mental ―A 

cura‖ proposto por McMahan (2011, p. 87): imagine que você tenha 20 anos de idade e 

descobre possuir uma doença que, embora não cause nenhum tipo de sofrimento, causará sua 

morte daqui cinco anos. Existe um tratamento capaz de curar essa doença e conceder a você 

mais sessenta anos, ou seja, você viverá até os 80 anos. No entanto, o tratamento envolve, 

como efeito colateral, amnésia retrógrada total e mudança radical de personalidade. Após a 

cura, você terá desejos e valores completamente diferentes dos que mantém até então, de 

modo que seu caráter será radicalmente diferente, além de não lembrar de nada do passado 

que viveu antes da cura. A questão crucial a partir disso é: o que seria egoisticamente racional 

fazer? Será que devemos nos submeter ao tratamento ou não? Segundo McMahan, a maioria 

das pessoas ficaria no mínimo relutante quanto a se submeter ao tratamento e muitas outras se 

oporiam completamente ao tratamento. Se isso estiver correto, o que explica abrirmos mão de 

uma maior quantidade de bens ao rejeitarmos o tratamento? Para o autor, a melhor explicação 

é justamente reconhecermos a importância da unidade psicológica em nossa preocupação 

egoísta justificada com o futuro - quanto menor o grau dessa unidade, menos os bens futuros 

importam para nós. 

 Mais uma vez, é isso o que explica, para McMahan, a morte configurar-se como um 

mal menor para fetos e bebês. Tal como no caso da cura, o que está em jogo para o feto é um 

grande montante de bens futuros, mas a unidade psicológica entre o feto no presente e ele 

próprio no futuro é extremamente fraca, de modo que seus interesses temporalizados nesses 

bens são fracos. Se a identidade fosse o fundamento de nossa preocupação egoísta, parece que 

a morte de fetos seria mais trágica do que a morte de adultos, dada a magnitude da perda. Do 

mesmo modo, parece que deveríamos nos submeter ao tratamento (assumindo que a 

identidade fosse preservada na cura). No entanto, se a identidade não é esse fundamento e a 

preocupação egoísta é uma questão de grau, o valor dos eventos futuros são descontados por 

qualquer fraqueza nas relações de unidade prudencial, sobretudo a unidade psicológica. 

 

III 

 De acordo com McMahan (2011, p. 195), há ainda pelo menos outros cinco fatores 

que são relevantes para determinar a força do interesse temporalizado de um indivíduo em 

continuar vivendo. Além de considerar o montante de bens líquidos que o futuro do indivíduo 

conteria e a força de suas relações de unidade prudencial, precisamos também considerar a 

fortuna vitalícia global, a unidade narrativa, os efeitos retroativos, o merecimento e os 
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desejos. Todos esses elementos influenciam a medida em que a morte pode ser ruim para a 

vítima. 

 Por fortuna vitalícia global, o autor se refere ao quão afortunada ou desafortunada a 

vida de um determinado indivíduo foi. Tal fortuna é avaliada a partir de uma relação entre o 

nível de bem-estar que a vida do indivíduo conteve e o nível de bem-estar de outros 

indivíduos com capacidades psicológicas semelhantes. Para McMahan, quanto mais bem 

afortunado um indivíduo foi, menos ruim será a morte para ele, mantendo-se iguais as demais 

variáveis. A unidade narrativa, por sua vez, consiste na formação de um todo relacionado e 

significativo, algo como um início, meio e fim. Ela influencia a medida em que a morte pode 

ser ruim para o indivíduo devido ao modo com que o futuro que ela impede estaria 

relacionado com a vida anterior desse indivíduo em termos narrativos. Assim, se o futuro que 

o indivíduo perde ao morrer é um futuro no qual, presumivelmente, a vida dele seria bem 

finalizada ou completa, isso faz com que sua morte seja particularmente trágica. 

 Os efeitos retroativos, por outro lado, dizem respeito ao modo com que determinados 

eventos, neste caso a morte, podem afetar retroativamente o valor de eventos passados. Isso 

ocorre, para McMahan (2011, p. 188-189), especialmente quando a morte impede que uma 

pessoa realize determinadas ambições e projetos nos quais dedicou muito tempo e esforço. 

Nesse caso, a perda deste futuro faz com que retroativamente o valor de suas ações no 

passado tenham menos valor, pois há uma perda de significado e propósito, fazendo com que 

a morte seja ainda pior. Embora pareça hesitante na consideração dessa variável, McMahan 

(2011, p. 192) também destaca o merecimento pessoal como um dos fatores que determinam a 

força do interesse temporalizado em continuar vivendo. Assim, quando a morte frustra 

projetos nos quais a vítima investiu tempo e esforço consideráveis, isso acarreta em uma 

maior magnitude do prejuízo decorrente da morte não apenas pelos efeitos retroativos no 

valor do passado da vítima, mas também por privar o indivíduo de acessar algo que ele 

merecia de um modo particular. 

 Nas discussões filosóficas acerca do que há de ruim na morte, há ainda uma 

abordagem que tenta explicar esse mal envolvido na morte inteiramente pelo modo como ela 

frustra os desejos da vítima. McMahan rejeita essa abordagem, mas sustenta que os desejos de 

fato devem ser considerados e podem influenciar a medida em que determinada morte é ruim. 

Isso ocorre, primeiro, porque os desejos constituem uma ligação psicológica importante. Ter 

desejos em relação ao futuro é por si só um modo de unidade psicológica do indivíduo ao 

longo do tempo. Segundo, porque o mal envolvido na perda de determinados bens será menor 

para um indivíduo se ele não o desejar no momento da morte. Ainda que a pessoa pudesse vir 
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a desenvolver um interesse temporalizado mais forte nesses bens, a ausência de desejo 

naqueles bens no momento da morte enfraquece o interesse temporalizado presente. 

 Ao todo, portanto, sete fatores são indicados por McMahan (2011, p. 195) como 

variáveis que devemos considerar a fim de determinar a força do interesse temporalizado de 

um indivíduo em continuar vivendo e, por conseguinte, como relevantes para determinar o 

prejuízo decorrente da morte. No entanto, a complexidade da abordagem suscita um problema 

que o autor não parece esclarecer: qual a relação entre essas cinco variáveis finais e as duas 

primeiras, a saber, o valor do futuro e a força das relações de unidade prudencial? É possível 

defender que há uma relação de redução aqui, ou seja, que as cinco variáveis finais sejam 

redutíveis às duas primeiras, de modo que influenciam apenas indiretamente na força do 

interesse temporalizado. Se esse fosse o caso, tornaria compreensível porque muitos trabalhos 

importantes que discutiram a abordagem desenvolvida por McMahan ignoraram 

completamente essas cinco variáveis, tais como DeGrazia (2007), Horta (2010), Visak (2013), 

Faria (2016), Cunha (2018). No entanto, é difícil ver como, por exemplo, a fortuna vitalícia 

global possa ser reduzida ao valor do futuro ou à força das relações de unidade prudencial - 

ela parece ser um fator completamente independente desses dois outros fatores. 

 Se reconhecermos que os fatores são independentes entre si, há pelo menos duas 

formas de compreender a importância deles. Uma seria considerar que podemos compreender 

como constituindo duas abordagens do interesse temporalizado que se distinguem pelo grau 

de complexidade. Embora o próprio McMahan não faça essa distinção, essa parece ser a ideia 

de Peter Nichols (2012) ao falar em abordagem do interesse temporalizado simples e 

abordagem do interesse temporalizado complexa, sendo a abordagem simples a que 

compreende o interesse temporalizado como determinado apenas pela função do valor do 

futuro e a força das relações de unidade prudencial, enquanto a abordagem complexa 

compreenderia o interesse temporalizado como determinado por todos os sete fatores. A outra 

possibilidade acerca da compreensão da importância dos fatores seria entendê-los como 

possuindo um peso distinto na determinação da força do interesse temporalizado, de modo 

que aqueles dois primeiros fatores sejam os essenciais e os outros cinco devam ser 

considerados apenas de modo secundário. Penso ser essa a ideia de McMahan, pois em um 

texto mais recente no qual se refere a sua obra principal aqui discutida, diz ter sustentado que 

a força do interesse temporalizado é determinada principalmente (primarily) pelo valor do 

futuro e a unidade psicológica (2016, p. 70). 

 

IV 
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 O presente trabalho teve por objetivo principal compreender e discutir a abordagem de 

Jeff McMahan para o que há de ruim na morte, tal como desenvolvida em sua mais 

importante obra. Embora essa abordagem tenha exercido grande influência nos debates 

filosóficos das últimas décadas, ela tem recebido pouca atenção no Brasil, de modo que a 

discussão aqui desenvolvida visa contribuir nessa direção. Uma das principais vantagens 

dessa abordagem, conforme reconhece Horta (2010) - um opositor de McMahan -, é fornecer 

uma explicação convincente do porquê a morte é um prejuízo maior para jovens adultos do 

que para pessoas muito velhas, mas não é um prejuízo ainda maior para fetos e recém-

nascidos. Tal explicação baseia-se no conceito de interesse temporalizado e na tese de que o 

grau de preocupação egoísta justificada com o futuro varia de acordo com o grau de unidade 

psicológica. 

 Além de lançar luz nas questões aqui discutidas, a abordagem do interesse 

temporalizado para o que há de ruim na morte é relevante para uma série de outros problemas. 

Por exemplo, como devemos compreender o mal envolvido na morte de animais não 

humanos? Será que a morte representa um infortúnio maior para seres humanos do que para 

animais não humanos? McMahan (2011) sustentou que sim, enquanto DeGrazia (2007) 

avaliou que a abordagem é consistente ao fornecer uma explicação sobre por que a morte é 

um dano maior para seres humanos sem necessitar do pressuposto de que a vida humana é 

mais valorosa. No entanto, embora essa pareça ser uma implicação clara da abordagem do 

interesse temporalizado quando comparamos a morte de um ser humano adulto com plenas 

capacidades psicológicas com a morte de um animal não humano, é muito mais controverso 

quando a comparação é feita com seres humanos com menor grau de unidade psicológica. Por 

exemplo, será a morte um infortúnio pior para um recém-nascido humano do que para um 

chimpanzé adulto? Nesse caso, o chimpanzé parece ter um grau significativamente maior de 

unidade psicológica, razão pela qual é um caso consideravelmente mais complexo. Uma 

investigação aprofundada do significado da morte para animais não humanos é um dos 

objetivos na sequência dessa pesquisa. 

 

Palavras-chave: Jeff McMahan; interesse temporalizado; unidade psicológica; morte. 
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Hannah Arendt partiu da reflexão sobre os eventos políticos da era moderna, 

especialmente os relacionados à desintegração moral, política e jurídica da Europa no século 
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 Esta conferência possui como inspiração o primeiro capítulo da dissertação intitulada Pensar em tempos 

sombrios: as implicações políticas do pensamento na perspectiva de Hannah Arendt, defendida pela autora em 

2019. Após algumas adaptações e correções, o texto foi adaptado para a forma aqui apresentada. 
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XX, para fundamentar suas análises. Foi a partir da cristalização destes acontecimentos que a 

autora fundamentou o conceito de tempos sombrios. 

Os tempos sombrios são períodos caracterizados pela ruptura com a tradição, 

momentos em que a crise e a instabilidade tornam os valores morais insuficientes para guiar 

os homens tanto no espaço de aparência quanto nas atividades do espírito. Na obra 

Responsabilidade e julgamento, Arendt os descreveu como os momentos limítrofes ―em que 

as cartas estão sobre a mesa‖ (ARENDT, 2004, p. 103). Nesta conjuntura, em que o presente 

instaura a insegurança como a matriz dos assuntos públicos, nem os hábitos, nem os antigos 

conceitos, nem o aparato legal, podem ser considerados parâmetros seguros para a ação.  

Emprestando o termo tempos sombrios do poema de Bertold Brecht intitulado À 

posteridade, a autora identifica que o dilaceramento do establishment não é exclusividade da 

era moderna. Ao contrário, crimes e catástrofes fazem parte da história, até porque a violência 

foi correntemente utilizada como recurso aparentemente eficaz para conservar o status quo. 

Porém, a fim de delimitar seu objeto de análise, ela identificou no esfacelamento da era 

moderna na primeira metade do século XX, com suas catástrofes políticas e seus desastres 

morais, os tempos sombrios a que ela particularmente se referia. 

Nestes períodos as analogias com relação às experiências políticas do passado não 

conseguem evitar as armadilhas do presente. ―A tradição do pensamento moral fora rompida, 

não por ideias filosóficas, mas pelos fatos políticos do século XX, e não podia ser restaurada‖ 

(KOHN in ARENDT, 2004, p. 11). Por conta disso, os valores e critérios anteriormente tidos 

como confiáveis, como os mandamentos da lei divina, a ética que emana da lei natural e a 

crença no progresso e na maioridade da razão, se tornam tão alheios à realidade que podem 

ser considerados ingenuidade ou hipocrisia. ―Numa época assim, mesmo sem negar sua 

correção as pessoas veriam tais parâmetros tradicionais como prescrições inúteis a respeito do 

que fazer nas reais circunstâncias de suas vidas‖ (KOHN in ARENDT, 2016, p. 10).  

Arendt afirma que esta ruptura com a tradição fez com que a lacuna entre passado e 

futuro tenha deixado de ser uma experiência ínsita à atividade do pensamento para se tornar a 

sensação predominante das massas dos séculos XIX-XX. Por ser um dado de relevância para 

os homens, e não uma perplexidade para o indivíduo singular, ―tornou-se realidade tangível e 

perplexidade para todos, isto é, um fato de importância política‖ (ARENDT, 2016b, p. 40).  

Os campos de concentração e extermínio, a quantidade crescente de refugiados e de 

apátridas, o advento do totalitarismo como forma de governo e as armas atômicas tornaram 

inevitável que os homens que vivem nestes períodos desenvolvam uma desconfiança 

justificada com relação à política.  
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Se a função do âmbito público é iluminar os assuntos dos homens, proporcionando 

um espaço de aparência onde podem mostrar, por atos e palavras, pelo melhor e pelo 

pior, quem são e o que podem fazer, as sombras chegam quando essa luz se extingue 

por ‗fossos de credulidade‘ e ‗governos invisíveis‘, pelo discurso que não revela o 

que é, mas o varre sob o tapete, com exortações, morais ou não, que, sob o pretexto 

de sustentar antigas verdades, degradam toda a verdade a uma trivialidade sem 

sentido (ARENDT, 2004, p. 185). 

 

Segundo Bernstein (2018), a atualidade do conceito de tempos sombrios encontra 

abrigo na constatação arendtiana de que estes períodos de ruptura não são raros e nem 

recentes na história, abrindo a brecha teórica para que ele consiga iluminar também os nossos 

problemas e transes. Porém, para lográ-lo, é importante que dissertemos um pouco sobre 

alguns de seus predicativos. É o que será feito a seguir. 

 

 

A PERDA DE AUTORIDADE 

O conceito arendtiano de autoridade
49

 remonta à fundação dos corpos políticos 

(ARENDT, 2011a), de modo que sua fonte emana do passado. Segundo a autora, a autoridade 

confere ao mundo a permanência indispensável para garantir aos homens mortais a 

durabilidade indispensável para transformá-los em fabricatores mundii.  

Na obra Sobre a violência, Arendt define com precisão o conceito: 

 
A autoridade [...], um termo do qual se abusa com frequência, pode ser investido em 

pessoas – há algo como a autoridade pessoal, por exemplo, na relação entre a criança 

e seus pais, entre aluno e professor – ou pode ser investida como, por exemplo, no 

Senado romano [...]. Sua insígnia é o reconhecimento inquestionável daqueles a 

quem se pede que obedeçam; nem a coerção e nem a persuasão são necessárias 

(ARENDT, 2011b, p. 62).  

 

Um dos sintomas da moderna perda de autoridade é a ascensão de movimentos que 

destruíram todas as formas tradicionais de autoritas, bem como a sua extensão a áreas pré-

políticas, como a educação. Ademais, a equivocada equiparação entre autoridade, persuasão e 

dominação acaba por relacioná-la erroneamente com a violência, já que as duas acarretam 

obediência. Todavia, a última jamais pode substitui-la, pois ―dizer que violência e autoridade 

são idênticas equivale a sustentar que o assaltante a quem entrego minha bolsa tem autoridade 

sobre mim. Um sistema político que necessita de violência não tem autoridade‖ (ARENDT, 

2011c, p. 230-231). 

                                                           
49

 ―Especificamente, o que a autoridade significa em nosso mundo ocidental? A palavra é de origem romana, 

desconhecida em grego. Desde os tempos romanos a autoridade era conectada com a tradição e a religião: a 

autoridade era transmitida por meio da tradição, ela pertencia aos ancestrais; o passado tinha autoridade sobre o 

presente por causa do início, da fundação de Roma‖. (ARENDT, 2011c, p. 230).    
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A autoridade em nada se relaciona com a restrição da liberdade. Ao contrário, ela 

legitima os corpos políticos e confere permanência ao mundo humano, o que faz com que a 

sua decadência ponha em xeque a conservação destes espaços de coexistência, posto que 

rompe os laços com o passado em que suas origens foram fundamentadas. Desse modo, a 

diluição da autoridade, elemento essencial dos tempos sombrios, torna possível que baste 

―apenas olhar em torno para ver que nos encontramos em meio a um verdadeiro monte de 

entulhos daqueles pilares [das verdades supostamente bem conhecidas]‖ (ARENDT, 2008, p. 

18). 

O que Arendt aponta é que remover a autoridade da cena pública desintegra o espaço 

de aparência no qual o que as pessoas são se torna audível e visível, posto que a identidade se 

revela no coabitar o mundo, assim como solapa os pilares sob os quais os homens norteiam a 

política. É nesse terreno desconhecido, nesse espaço constituído a partir do rompimento do 

elo com a tradição, que os homens modernos se locomovem
50

. Se a crise traz em si a 

possibilidade de defrontar-se com questões primordiais, o que faz dela também uma 

possibilidade de instigar o pensamento crítico e o juízo, os tempos sombrios demonstraram 

que essa suposta vantagem representa, na prática, a iminência de rupturas e catástrofes 

generalizadas. ―Há muito tempo ficou evidente que os pilares das verdades também eram os 

pilares da ordem política, e que o mundo [...] precisa de tais pilares para garantir a 

continuidade e a permanência, sem as quais não pode oferecer aos homens mortais o lar 

relativamente seguro, relativamente imperecível de que necessitam‖ (ARENDT, 2008, p. 18).  

Nos tempos sombrios a incerteza da condição humana é radicalmente experimentada. 

Solitários, os homens não se reconhecem como parte do mundo comum, pois ―o initium, que é 

o homem, somente se realiza na esfera do entre‖ (ARENDT, 2006, p. 154). Nesse cenário de 

desarraigamento, a questão que urge é: diante da dissolução da política e da ausência de 

ligação com o passado, resta algo da relação ontológica entre homem e mundo? A fim de 

direcionar a análise sobre os tempos sombrios, e do colapso moral que eles fomentam, é 

indispensável examinar os conceitos de alienação e de isolamento. 

 

ALIENAÇÃO E ISOLAMENTO 

                                                           
50

 Em Arendt, passado e tradição não são a mesma coisa. Autoridade se relaciona com o passado, não 

necessariamente com a tradição, já que pode referir-se também à religião, à cargos ou, de modo geral, a 

obediência a alguém sem o uso de coerção. Nesse sentido, o texto arendtiano O que é autoridade? deixa entrever 

o pano de fundo em que o par conceitual se aproxima e se diferencia. (Cf. ARENDT, 2016b, p. 129-144;180-

189). 
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Em A condição humana, Arendt inicia sua análise sobre a alienação delimitando os 

três eventos que a teriam originado: a descoberta da América e a exploração da Terra, a 

Reforma e o processo de acúmulo de riquezas e a invenção do telescópio, acompanhada do 

desenvolvimento das ciências. Sobre o primeiro e o último, a autora aponta que o 

conhecimento sobre o espaço geográfico trouxe para os homens a noção de velocidade, 

enquanto o mapeamento da sua morada mortal possibilitou a abolição das distâncias.  

Acerca da Reforma, Arendt indica que o conceito weberiano de ascese intramundana 

(WEBER, 2017, p. 109-110) deixa entrever o surgimento da mentalidade capitalista e as 

mudanças conjecturais que inauguram a era moderna e diagnosticam o ocaso do sistema 

feudal
51

.  A partir deste evento, a expropriação dos bens da Igreja e o advento do capitalismo 

transformaram o trabalho em capital, viabilizando o acúmulo de riquezas e o afastamento dos 

indivíduos do mundo, ou a sua despreocupação com ele, pois na medida que o espaço natural 

é reduzido ao fornecimento dos insumos necessários para a indústria, a relação homem-

mundo passa a ser apenas de dominação e consumo.  

O aumento da produtividade gerada pelo advento da indústria, ao forjar objetos de 

curta duração, não resultou tanto no acréscimo de obras, já que voltou seus esforços para a 

criação de bens de consumo, cujo uso é tão imediato quanto o é a própria escala produtiva. ―A 

nova classe trabalhadora [...] estava não só diretamente sob a urgência constrangedora das 

necessidades da vida, mas, ao mesmo tempo, alienada de qualquer cuidado ou preocupação 

que não decorresse imediatamente do próprio processo vital‖ (ARENDT, 2016c, p. 315-316). 

A desigualdade econômica fundou o abismo entre aqueles que dispunham do capital e dos 

meios de produção e aqueles que, sem mais nada possuir, faziam de sua força de trabalho – e 

de si mesmos, por consequência – mercadoria. Desse cenário, não é difícil perceber a 

alienação do mundo como sintoma dos períodos de obscurecimento da política.  

A autora distingue alguns estágios no processo de alienação do mundo, sem os quais 

os tempos sombrios não poderiam ocorrer. No primeiro, a miséria despojou os trabalhadores 

da proteção encontrada anteriormente na família e na propriedade. Destituídos de um lugar no 

mundo em que pudessem ser abrigados da visibilidade do espaço público, sequer restou-lhes 

participação política. Para Arendt, a pobreza desumaniza porque ao arrancar dos indivíduos a 

possibilidade de participar da esfera pública, tampouco lhes assegura a proteção do domínio 

privado. Para esses sujeitos desprovidos de mundo, somente resta assegurar sua sobrevivência 
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 ―A grandeza da descoberta de Max Weber quanto às origens do capitalismo reside precisamente em sua 

demonstração de que é possível haver uma atividade estritamente mundana sem que haja qualquer cuidado ou 

deleite com o mundo, uma atividade cuja motivação mais profunda é, ao contrário, a preocupação e o cuidado 

com o si-mesmo‖. (ARENDT, 2016c, p. 314). 
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trabalhando, bem como adquirindo o imprescindível para subsistir, consumindo (ARENDT, 

2006, p. 88). ―A pobreza é mais do que privação, é um estado de carência constante e miséria 

aguda cuja ignomínia consiste em sua força desumanizadora; a pobreza é sórdida porque 

coloca os homens sob o ditame absoluto de seus corpos, isto é, sob o ditame absoluto da 

necessidade‖ (ARENDT, 2011, p. 93). Inserido na lógica do trabalho e do consumo, enquanto 

o indivíduo é lançado para dentro si mesmo, a sociedade de trabalhadores deixa, 

progressivamente, de ser realmente humana. 

O segundo estágio do processo de alienação firmou-se quando a sociedade ascendeu 

como esfera híbrida entre o público e o privado e, por sua heterogeneidade, suplantou a 

ambos, substituindo a proteção da família e a solidariedade natural pelas classes e pela 

cooperação social, além de transmutar ação em comportamento
52

. Porquanto as teorias da 

origem comum que fundamentam o Estado-nação teriam origem exatamente nesse momento 

em que não mais a família representava a gênese, mas o sujeito coletivo que trazia o sangue e 

o solo grupais como elemento distintivo, as relações entre seus membros deixaram de se 

voltar ao bem comum para se reduzir às interações esvaziadas de interesses comunitários 

compartilhados (ARENDT, 2016c, p. 318).  

O último estágio do aprofundamento da alienação se dá na confluência de fatores 

como o declínio do Estado-nação, a diminuição das fronteiras econômicas e geográficas do 

planeta e o desenvolvimento tecnológico que, na contramão da ideia de progresso, possui o 

potencial de desfigurar os homens e suas possibilidades de coabitar o mundo.  

 
O processo de alienação do mundo, desencadeado pela expropriação e caracterizado 

por um crescimento cada vez maior da riqueza, pode assumir proporções ainda mais 

radicais [...]. Pois os homens não podem se tornar cidadãos do mundo do modo 

como são cidadãos de seus países, e homens sociais não podem ser donos coletivos 

do modo como os homens que têm um lar e uma família são donos de sua 

propriedade privada [...]. O eclipse de um mundo público comum, tão crucial para a 

formação do homem de massa desamparado e tão perigoso na formação da 

mentalidade sem-mundo dos modernos movimentos ideológicos de massas, 

começou com a perda, muito mais tangível, da posse privada de uma parte do 

mundo (ARENDT, 2016c, p. 318). 

 

Uma outra leitura da alienação como predicativo dos tempos sombrios é possível 

através da constatação de que a glorificação do trabalho trouxe para a cena pública o animal 

laborans convertido no paradigma de homem moderno, suplantando o homem de ação e o 

homo faber. Com efeito, foi com a moderna valorização desta atividade que a necessidade 
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 Sobre a definição arendtiana do conceito de sociedade, leia-se que: ―A sociedade, isto é, aquela esfera curiosa 

e um tanto híbrida que a era moderna interpôs entre as esferas mais antigas e mais genuínas do público ou 

político, de um lado, e do privado, de outro‖. (ARENDT, 2011, p. 166). 
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invadiu a cena pública, aplainando o terreno para a formação do homem de massa moderno 

(CORREIA, 2014, p. 45-70). 

A ruptura originada pela infiltração da necessidade na cena pública advém da 

incompatibilidade existente entre ela e a política. Na ótica arendtiana, não há povo miserável 

que também seja livre e não se pode exigir de quem se encontra na miséria o exercício da 

participação política com vistas ao bem comum: primeiro porque a pobreza toma os homens 

sob o signo da invisibilidade; segundo porque a força que compele os sujeitos em situação de 

carência é tão coercitiva quanto a violência. ―O perigo é que uma civilização global [...] possa 

produzir bárbaros em seu próprio seio por forçar milhões de pessoas a condições de 

selvageria‖ (ARENDT, 2011c, p. 336). Destituídas de um lugar no mundo, estas pessoas são 

expulsas da humanidade e, alheias a este espaço, não se sentem responsáveis por ele. 

Por mais que sejam fenômenos diferentes, violência e necessidade se relacionam. Para 

aqueles que carecem dos meios básicos para desfrutar de uma existência verdadeiramente 

humana, a violência parece o meio mais eficaz para sanar essas ausências com a rapidez que 

os imperativos vitais naturalmente impõem. Tomando o conceito arendtiano de violência, fica 

fácil compreender por que ela é a saída antipolítica mais rápida para o saciar das 

necessidades: por seu caráter instrumental, ela multiplica o vigor individual de tal modo que o 

menos vigoroso dos indivíduos se torna uma ameaça (ARENDT, 2011b, p. 63). Por ser muda, 

a violência destrói não apenas o poder, mas dissolve o espaço que fundamenta a política e a 

liberdade
53

. Enquanto cada diminuição do poder é um convite à violência, sua confluência 

com a necessidade desertifica o mundo comum. 

Na sociedade de massas o mundo perde o poder de congregar os indivíduos, fazendo 

com que não exista mais o comum. A perda do vínculo entre os homens reduz o comum ao 

um, que é naturalmente impotente, já que o poder emana apenas da convivência, condição 
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 Sobre a impossibilidade da necessidade, após irromper na cena pública, ajudar os homens a romper com os 

grilhões da miséria e da opressão, Arendt dá como exemplo a ditadura da necessidade instaurada pela Revolução 

Francesa. Para a autora, quando as massas francesas, que combinavam necessidade e violência, apareceram 

como o contingente irresistível para o empreendimento revolucionário de Robespierre, o que aconteceu foi a 

abolição da liberdade. Enquanto isso, o relativo sucesso da Revolução Americana se deveu ao fato de que os 

revolucionários não eram movidos pela penúria. (Cf. ARENDT, 2011, p. 92-138). No entanto, o êxito parcial 

dessa revolução deve ser compreendido à luz do malogro da manutenção do espírito revolucionário. ―Segundo 

Arendt, as revoluções não conseguiram encontrar a instituição apropriada ao seu espírito. Falharam em levar 

para o plano constituído, institucional, os elementos constituintes, fundadores; não acolheram, do ponto de vista 

da forma revolucionária de governar, as tradições e as experiências organizativas que espontaneamente brotaram 

nas práticas da população apoiadora da revolução [...]. Constitucionalmente optou-se pelo poder centralizado, 

soberano, foram criados e mantidos os partidos e, nessa perspectiva, a tradição centralizadora jacobina obteve a 

hegemonia na formatação das instituições modernas. Nos Estados Unidos, o mesmo desastre aconteceu. A 

constituição desconheceu e não acolheu, no pacto federativo, as experiências, já tradicionais na colônia, das 

assembleias participativas e deliberativas dos municípios e das câmaras municipais, os town-hall meetings, entre 

outras. Para Arendt, a revolução não conseguiu manter e colocar em movimento a ligação entre poder 

constituído e poder constituinte‖ (AGUIAR, 2016, p. 280). 



174 
 

oposta à solidão. É nesse cenário que Arendt percebe a desmundanização, estágio mais radical 

da alienação, e o fenômeno do isolamento e da solidão que, enquanto essências de governo, 

são novidades trazidas com o advento do totalitarismo
54

.  

Em sua análise sobre os pressupostos teóricos do isolamento, dois vértices podem ser 

destacados na teoria arendtiana. O primeiro diz respeito a interpretação da autora sobre Marx, 

em especial no que tange à sua descrição do homem como um ser que trabalha. Isto posto, 

deve-se levar em consideração o fato de que o trabalhador naturalmente tende ao isolamento, 

mantendo contato apenas com o que ele próprio produz. Assim, por mais que o isolamento 

possa ser também fruto de uma escolha – como ocorre com o homo faber, que se isola para 

conceber e produzir sua obra, e do homem que se afasta momentaneamente do mundo para 

pensar – ele é sempre pré-totalitário (ARENDT, 2011c). 

 
Desamparado e impotente, todas as suas experiências humanas assumem a dinâmica 

de um processo que se desenvolve com uma potência similar às forças das leis 

naturais. Para o homem isolado, inclusive a morte se configura como a mera 

continuidade de um processo que antes, retirando-o da companhia alheia, corrompeu 

a sua percepção do mundo pela impossibilidade do diálogo e da ação. Incapaz de 

apreender o mundo, o cidadão se torna inapto para agir sobre ele (CASTELO 

BRANCO; ROCHA, 2016, p. 47) 

 

Por outro lado, a autora destaca que a filosofia cartesiana concatena, em pelo menos 

dois momentos, as inseguranças inerentes ao homem moderno: no argumento do Deus 

enganador temos um exemplo contundente da desconfiança que as relações humanas podem 

suscitar (Cf. ARENDT, 2006, p. 123). Por outro lado, a radicalidade e a universalidade da 

dúvida, advindas da desconfiança nos sentidos, torna tudo passivo de incredulidade, inclusive 

os antigos critérios que, nos tempos sombrios não mais conseguem iluminar os dilemas do 

presente. Repetindo filosoficamente o que os cientistas da época afirmavam – que embora não 

exista verdade, o indivíduo é o ponto arquimediano da veracidade e da confiabilidade –, o 

parâmetro de todas as coisas se voltou para o homem enquanto ser que duvida e que somente 

poderia se aproximar da verdade caso se refugiasse em torno de si mesmo. Assim, não mais o 

outro e a experiência coexistida garantiriam a realidade, mas a razão fornecida pelo ego 

pensante, cenário em que o individual ganha proeminência em relação ao coletivo e, com isso, 

colabora para a dissolução do mundo comum.  
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 ―Seu esforço e compreensão da experiência totalitária resultou inicialmente no aparecimento da obra Origens 

do totalitarismo (1951), mas, está na base de todo o seu pensamento. Sua pretensão não era dar uma explicação 

causal, como o termo origem pode sugerir [...]. A experiência totalitária não tem uma história. Não foi um 

acontecimento previsível, como se estivesse contido potencialmente numa causa qualquer. Ele cristalizou 

tendências que só podem ser percebidas a partir dos próprios acontecimentos, que apontam, eles mesmos, os seus 

passados. Não há uma determinação causal à qual possamos recorrer‖ (AGUIAR in OLIVEIRA; AGUIAR; 

SAHD, 2003, p. 105). 
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O famoso cogito ergo sum [...] não resultava de alguma autocerteza do pensamento 

como tal – pois, se assim fosse, o pensamento teria adquirido uma nova dignidade e 

uma nova significação para o homem – mas era uma simples generalização de um 

dubito ergo sum. Em outras palavras, da mera certeza lógica de que ao duvidar em 

algo eu permaneço consciente de um processo do duvidar em minha consciência, 

Descartes concluiu que esses processos que se passam na mente do homem são 

dotados de certeza própria e que podem ser objeto de investigação na introspecção. 

(ARENDT, 2016c, p. 347). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os tempos sombrios são períodos em que a dissolução do mundo comum aplaina o 

terreno para que os conceitos e valores que anteriormente guiavam os homens não sejam mais 

suficientes para auxiliá-los a compreender o mundo e se posicionar sobre ele. Destes 

momentos limítrofes, o que sobra são escombros de um passado fragmentado que não 

conseguem desvelar nos eventos passados os tesouros preciosos, indispensáveis para lidar 

com os dilemas do presente. 

Na leitura arendtiana, o homem moderno, habitante dos escombros advindos das 

concomitantes rupturas que formam os tempos sombrios, se caracteriza por ser solitário, 

alheado dos assuntos públicos, por se reduzir ao trabalho e pela ausência de pensamento, 

descrita pela autora como ―a despreocupação negligente, a confusão desesperada ou a 

repetição complacente de ‗verdades‘ que se tornaram triviais e vazias‖ (ARENDT, 2016c, p. 

6). Nesse sentido, a irreflexão e a superfluidade se convertem em um nevrálgico catalizador 

da instauração de regimes antipolíticos, radicalizando o estar-só que é, naturalmente, pré-

político. Porquanto a realidade é sempre coexistida e a pluralidade é a lei da Terra, um 

período que se notabilizou pela solidão não apenas põe a política em xeque, mas também a 

própria permanência do mundo, seja enquanto a teia das relações humanas, seja enquanto a 

totalidade da vida orgânica do planeta.  

 

Palavras-chave: Tempos Sombrios, Autoridade, Alienação, Irreflexão 
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Este resumo é oriundo de um projeto de mestrado em desenvolvimento onde pretende-

se investigar as ideias de John Stuart Mill (1806-1873) sobre a liberdade de expressão em sua 

obra Sobre a Liberdade de 1859 e, posteriormente, propor um contrapeso ao alcance 
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permitido pela visão do próprio Mill sobre a liberdade de expressão com o conceito de 

responsabilidade epistêmica oriundo da proposta presente no ensaio publicado em 1877 

intitulado A ética da crença de William Kingdon Clifford (1845-1879) a fim de responder à 

pergunta norteadora da pesquisa: em que termos estaríamos autorizados a restringir a 

liberdade de expressão das pessoas? 

Para além disso, o projeto pretende se aproveitar também dessa discussão a fim de 

tratar o problema contemporâneo da desinformação e das informações falsas donde, se 

estivermos aptos a responder à pergunta mencionada no parágrafo anterior, podemos também 

oferecer uma resposta satisfatória acerca da ética da proliferação das informações usadas 

sistematicamente com um proposito enganador. Para tal desafio, o projeto pretende abordar o 

problema com base na obra Factfulness: o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em 

fatos de Hans Rosling (1948-2017), apresentando a importância de se oferecer dados 

estatisticamente relevantes junto das notícias veiculadas no cotidiano. 

Uma interessante explanação acerca de como John Stuart Mill enxergava a gradual 

transformação que ideias revolucionárias geralmente estão submetidas está na obra de Paul 

Feyerabend (1924 – 1994) Contra o método, em seu capítulo três: primeiramente, quando se é 

proposto uma nova concepção sobre algum tema, esta nova concepção há de ser recebida por 

um público hostil, que oferece uma enorme resistência em aceitar novas ideias ou 

perspectivas; isso implica, segundo o que nos apresenta Feyerabend, que este resistente 

público demande excelentes e exuberantes razões para topar uma audiência no mínimo 

moderadamente justa para se tratar da nova ideia. Essas razões podem ser apresentadas, mas 

são usualmente desconsideradas ou falaciosamente ridicularizadas. Em um momento 

posterior, novas gerações aparecem interessadas em novas ideias e consideram essas razões 

antes ridicularizadas com uma caridade interpretativa maior do que as gerações anteriores, 

levando em frente grupos de pesquisa que iniciam estudos detalhados acerca do tema que, a 

partir de resultados exitosos, fazem com que a nova teoria possa ser um tópico de discussão 

aceitável. Então, participantes da discussão que antes se apresentavam aferrados à uma 

infundada resistência epistêmica sobre a nova ideia vigente, sentem-se obrigados a estudar – 

mesmo que minimamente – sobre as novidades apresentadas; seria daí oriundo o momento em 

que a ideia já não faria mais parte de um escopo esotérico de discussões, ingressando 

finalmente no domínio público (FEYERABEND, 2011). 

Um desafio estava presente à época em que viveu Stuart Mill (1806-1873): a 

justificação do direito das mulheres. Em 1851, após dois anos viúva de um mercador 

londrino, Harriet Taylor finalmente casa-se com John Stuart Mill – de quem foi esposa, 
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colaboradora e profunda inspiradora de sua obra até o fim de seus dias. Segundo o próprio 

Mill, Harriet Taylor merece os devidos créditos como uma espécie de coautora de sua obra 

Sobre a Liberdade (1859) e do seu panfleto intitulado A sujeição das mulheres (1869). O 

mote inspirador de Stuart Mill era de certo o direito das mulheres, especificamente inspirado 

pelo caso de sua amada esposa que, como a situação comum das mulheres da época, era 

considerada propriedade de seus respectivos esposos. Mill despendeu ferrenhos esforços em 

favor da causa feminina; em seu manifesto acerca da reforma parlamentar em 1859, 

perguntava em favor do voto das mulheres qual era a razão do coletor de votos estar 

incumbido de fazer uma distinção que o coletor de impostos não faz. E, em seu Sobre a 

Liberdade lançou as bases em favor da liberdade de expressão dos indivíduos – independente 

de quem sejam – que compõem os alicerces das instituições sociais que visam garantir a 

liberdade de expressão até os dias atuais (KENNY, 2014b). 

Há algo que parece escapar ao pensamento de Feyerabend exposto anteriormente, e o 

autor detinha uma visão pessimista acerca do custoso processo que ideias revolucionárias para 

sua época – como o direito das mulheres no século XIX – estavam submetidas conforme 

explicamos anteriormente e dizia que uma determinada nova ideia, ao ingressar no domínio 

público, este ingresso não era acompanhado de uma melhor compreensão dessa determinada 

ideia e, na visão de Feyerabend, o que ocorria era justamente o contrário (FEYERABEND, 

2011). Não somos – é claro, obrigados a concordar com Feyerabend, e um contraexemplo 

evidente a essa visão é justamente uma melhora relativa da liberdade de expressão dos 

indivíduos e condição social das mulheres do século XIX para cá (ROSLING e col. 2019). 

Entretanto, outro fato parece evidente: os problemas acerca dessas ideias não cessam, e novos 

problemas que não eram antes tão evidentes parecem vir à tona. 

Justificaremos agora, brevemente, a título de introdução, os dois pontos mencionados 

anteriormente – de que os problemas em relação à liberdade de expressão não cessam e, 

posteriormente, que novos problemas se postam de acordo com os desdobramentos, nem 

sempre positivos, de como a liberdade de expressão é exercida pelas pessoas ou por como os 

filósofos e as instituições lidam com o assunto. Para entendermos que os problemas em 

relação à liberdade de expressão sempre estiveram postos tomaremos três pontos como base: 

primeiramente, de que exemplificaremos a censura feita a discursos proferidos por 

determinados indivíduos a partir de sociedades em que possamos identificar uma certa 

liberdade de expressão difundida na sociedade onde foram evocados tais discursos; em 

segundo lugar, que a censura posta ante a liberdade de expressão dos indivíduos nem sempre 
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foram combatidas filosoficamente e, em terceiro lugar, que nem sempre houve um 

entendimento do conceito de liberdade de expressão tal como a entendemos atualmente. 

Comecemos por mencionar dois exemplos de censura à liberdade de expressão na 

antiguidade: Anaxágoras (500 a.C. – 428 a.C.) e Sócrates (aproximadamente 469 a.C. – 399 

a.C.). Anaxágoras, perseguido por traição e impiedade em Atenas, se sentiu obrigado a fugir 

para Lâmpsaco, onde viveu em exílio até sua morte no ano de 428 a.C.; Sócrates, condenado 

também por impiedade (asebeia) e acusado de corromper a juventude ateniense, se recusou a 

fugir, sendo condenado à morte e executado por envenenamento em detrimento de suas ideias 

proferidas publicamente. É de se notar, também na antiguidade, em Roma, que já podemos 

identificar manobras jurídicas a fim de tratar sobre a liberdade de expressão dos cidadãos, 

porém, o que havia de estabelecido era ainda um princípio muito modesto, e é mais razoável 

acreditarmos que podemos identificar uma maior tolerância em relação aos discursos 

proferidos pelos indivíduos da Roma do que da Grécia da antiguidade muito mais pelas 

nuances cosmopolitas praticadas pelos romanos do que por uma efetiva evolução no debate 

sobre liberdade de expressão em relação aos gregos (KENNY, 2011; REALE, 1994; SILVA, 

2018). O exemplo de Anaxágoras parece ilustrar bem como nem sempre os indivíduos (e 

parece ser Anaxágoras um bom exemplo por se tratar de um filósofo) combateram a censura 

aos seus discursos de maneira filosófica, tomando uma decisão – talvez muito menos custosa 

– de simplesmente ir embora de um lugar para outro em que pudesse viver menos ameaçado; 

algo pouco concebível atualmente, não do ponto de vista de que um indivíduo não possa se 

mudar para um lugar mais aprazível ao seu discurso, mas que parece razoável imaginarmos 

que, dado como os estados hoje se articulam entre si, as instituições que o censuraram e 

perseguiram em um determinado lugar, assim a fariam e buscariam perseguir quem tentasse 

fugir, pouco importando onde o suposto infrator estivesse. 

Ainda antes de chegarmos a Mill, três importantes filósofos podem nos ajudar a 

entender como nem sempre a liberdade de expressão foi compreendida nos termos em que é 

hoje; são eles John Locke (1632 – 1704) e seu contemporâneo Baruch de Espinosa (1632 – 

1677), como também Voltaire (1694-1778). Locke em sua Carta sobre a tolerância de 1689, 

no contexto das Guerras Religiosas, entendia o que se desdobrou hoje em liberdade de 

expressão muito mais aproximadamente do que entendemos atualmente como liberdade 

religiosa; mais acuradamente, como denuncia o título de sua obra, Locke entendia essa 

liberdade religiosa como tolerância. Pensando que a divergência de opiniões não poderia ser 

evitada, Locke propôs através de sua Carta que devemos ofertar tolerância ante todas as 

religiões que estejam também dispostas a pregarem princípio equivalente. Voltaire em seu 
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Tratado sobre a tolerância de 1763 também parece ter em mente algo parecido a Locke e 

entende a tolerância a discursos plurais como uma espécie de estratégia a fim de evitar e 

resolver conflitos. Espinosa, por sua vez, já parece ter a ideia mais próxima ao que trataremos 

em Mill, falando não mais sobre tolerância, mas já diretamente em liberdade (KENNY, 

2014a; LOCKE, 2019; SILVA, 2018). Dado a explanação feita até aqui, espero ter 

conseguido justificar o primeiro ponto mencionado anteriormente sobre a longevidade dos 

problemas em relação à liberdade de expressão dividido nas três partes propostas: que os 

problemas sobre a liberdade de expressão sempre estiveram postos em sociedades que 

podemos identificar uma liberdade de expressão minimamente razoável difundida na 

sociedade onde foram evocados determinados discursos que geraram algum tipo de conflito, 

como é o casos dos exemplos do contexto das Guerras Religiosas, da Grécia e da Roma 

antiga; que a censura posta em atos de liberdade de expressão dos indivíduos nem sempre 

foram combatidas filosoficamente – como vimos no exemplo de Anaxágoras – e, por fim, que 

nem sempre houve um entendimento do conceito de liberdade de expressão tal como a 

entendemos atualmente, como vimos principalmente com o exemplo de Locke sobre a 

tolerância. 

Nos resta agora, para este resumo, tratar da segunda ideia apresentada anteriormente 

que buscaremos justificar, a de que novos problemas se postam de acordo com os 

desdobramentos que se dão ao modo como a liberdade de expressão é exercida ou tratada 

pelos filósofos e instituições. Falando em termos de presente, um problema que nos parece 

saltar aos olhos, oriundo da liberdade de expressão das pessoas e instituições, é o das notícias 

falsas ou enganosas – usualmente chamadas de Fake-News. O problema parece se dar da 

seguinte forma: há uma oferta de liberdade razoável que podemos afirmar aos indivíduos e 

veículos de comunicação de sociedades razoavelmente livres e, sem ter em conta punições 

muito mais drásticas do que perder um punhado de leitores mais rigorosos, os veículos de 

comunicação estariam autorizados a publicar o que bem entendessem, implicando que esses 

mesmos veículos de comunicação poderiam, sem maiores consequências, publicar 

informações falsas ou enganosas
55

; levemos em conta também – o que parece fazer desse 

problema um desafio contemporâneo – a velocidade em que as informações hoje são 

propagadas e difundidas na sociedade – sendo elas enganosas ou não (FARIA e col. 2020). 

Desse modo, parece razoável que encaremos o problema das informações falsas ou 
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 As consequências de atos como, por exemplo, a calúnia ou a difamação estão previstas tanto pela construção 

do projeto tanto quanto pela lei positivada, porém, a afirmação de uma permissibilidade inconsequente aqui 

postulada se dá exclusivamente no âmbito da proliferação de notícias falsas ou enganadoras – foco deste projeto. 
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enganadoras como um problema oriundo de como as pessoas ou instituições exercem sua 

liberdade de expressão atualmente e, dado as consequências nefastas da proliferação 

sistemática deste determinado tipo de notícia, como examinaremos posteriormente, uma 

pergunta parece pertinente: qual é o contrapeso que podemos estipular à essa prática? 

Parece salutar esclarecemos alguns pontos a fim de concluir a justificação do problema 

da proliferação da desinformação como um problema contemporâneo. Primeiramente, que 

apesar da difusão desenfreada de notícias falsas ou enganadoras estar sendo aqui tratada como 

um problema atual, não parece razoável afirmar que o problema da prática de reproduzir 

notícias desse tipo seja algo novo; se imaginarmos o ambiente promovido por uma taverna 

qualquer da Europa medieval, é difícil defendermos que não haveria ali um sem-número de 

sujeitos aptos a reproduzirem informações descabidas que cada um desses indivíduos 

tomaram conhecimento de maneira afrouxada e as reproduzem como verdades uns aos outros. 

Portanto, a máxima de que vivemos na era das fake-news deve ser entendida exclusivamente 

tendo em conta a alta velocidade que coisas como a internet e as redes-sociais permitem 

circular a informação, se assim não for, é essa mesma máxima uma espécie de fake-news. 

Outro ponto é de que nem toda desinformação é propriamente uma informação falsa, ela pode 

ser factualmente verdadeira, mas estatisticamente enganosa. Melhor explicando, é raro – com 

exceção da coluna de opiniões – notarmos nos grandes veículos de comunicação uma notícia 

factualmente falsa, por exemplo, na página inicial de seus sites. Porém, não demanda muito 

esforço conseguimos perceber a mesma notícia factualmente verdadeira como 

estatisticamente enganosa; por exemplo: se tivermos uma notícia por semana divulgada nos 

grandes veículos de comunicação explorando a imagem de uma pessoa ou família que vive 

em situação de pobreza extrema (ainda que seja sobre a mesma pessoa ou família) isso pode 

levar a audiência acreditar que é o caso que a pobreza extrema é regra no mundo, ou até 

mesmo que a pobreza extrema tem aumentado no mundo nos últimos tempos, quando, na 

verdade, a população que vive em condições de pobreza extrema caiu quase pela metade nos 

últimos vinte anos (ROSLING e col. 2019). Porém, é importante entender que isso não 

implica ser o caso que tenhamos que demandar a publicação de uma notícia boa em 

detrimento da publicação de uma notícia má; mas que deve haver uma responsabilidade por 

parte das pessoas e, principalmente, dos veículos de comunicação em relação a como notícias 

ou atos verbais são enunciados e como a suas respectivas audiências os recebem – e é essa 

responsabilidade, com base nos termos de Clifford, um ato de responsabilidade epistêmica 

(CLIFFORD, 2010). 
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Desse modo, espero que esteja descortinado de onde o problema deste projeto emerge 

e como ele se constrói: temos o problema contemporâneo da velocidade em que notícias 

falsas ou enganadoras se propagam, e isso parece ser nocivo para a sociedade como um todo, 

portanto, precisamos de um contrapeso para frear este tipo de prática; porém, para 

justificarmos esta censura ante a proliferação das notícias falsas e enganadoras devemos 

postular, primeiramente, apresentando as ideias de Mill, em que termos estamos por entender 

o que é a liberdade de expressão e, posteriormente, nos aproveitando das ideias de Clifford – 

que apesar de não ter tratado diretamente sobre liberdade de expressão pode nos fornecer um 

poderoso arsenal teórico para isso – em que medida estamos autorizados a limitar a liberdade 

de expressão das pessoas. 

 

Palavras-chave: Desinformação; Ética da crença; Liberdade de expressão; Relevância; 

Estatística. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os guardiões do simbólico, os intelectuais, não podem 

criar valores por si mesmos, a menos que queiram ser 

ou fingir ser profetas [...] eu me vejo bastante otimista. 

Tenho confiança na fonte da liberdade e da revolta que 

vive no coração dos homens. Talvez esta seja minha 

última ilusão, e quero agarrar-me a ela (DESANTI, 

2006, p. 16). 
 

 

Buscamos apresentar o início de uma reflexão sobre a relação entre a filosofia e a 

política aqui pensada a partir da apreciação do fenômeno político em torno da obra 

https://criticanarede.com/etica_presidentbush2.html
mailto:rond.nunes@gmail.com
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Introduction à l’Histoire de la Philosophie
56

 (IHP, 1956), de Jean-Toussaint Desanti (1914-

2002). Consideramos o político enquanto um problema para o pensamento a partir de dois 

elementos: o epistemológico, já que a filosofia política propõe uma reflexão teórica sobre esse 

fenômeno, mas também ético e prático, porque envolve a ação política e um debate sobre 

valores. Queremos também investigar como o pensamento se vincula ao político por meio do 

interesse, uma profissão ideológica, e se é possível um ―rigor objetivo‖ ao pensamento 

político apesar desse interesse prévio, algo que tradicionalmente suscita questionamentos 

sobre o caráter científico do pensamento político. 

Identificamos aqui o ―político‖ como questão filosófica em quatro diferentes pontos: 

na figura de intelectual militante ocupada pelo autor da obra, bastante discutida na filosofia 

francesa do século XX; no objeto de estudo, Espinosa, e a novidade metodológica, a 

consideração pelo político; em seu método de interpretação, materialista histórico, e 

vinculação política do autor ao marxismo; na recepção e influência da obra nos estudos de 

Espinosa. A respeito do político, remetemos ao que nos diz a esposa do autor sobre o livro: 

―[foi] escrito na época em que seu autor ainda acreditava em uma transformação possível 

através ‗da razão‘‖ (DESANTI, 2006, p. 16, grifo nosso). A questão do conhecimento, 

atrelada à política, é portanto central para nossa apreciação do livro em questão. 

Jean-Toussaint Desanti, filósofo do conhecimento francês, propôs com este livro 

posteriormente renegado a primeira leitura sistemática e materialista de Espinosa. Além de 

analisar a consistência interna da obra do autor, Desanti propõe também uma análise histórica 

da Amsterdã seiscentista. Tal recurso à história serve não como meio de contextualizar 

Espinosa, mas de possibilitar uma leitura mais próxima do que se passa entre seu pensamento 

e seu tempo, em um sentido teórico, e o pensamento e o fenômeno político, em um sentido 

prático.  

Em suas próprias palavras, ele quer ―mostrar qual é a natureza do vínculo entre uma 

corrente de pensamento e a realidade econômica e social no seio da qual esse pensamento se 

desenvolve‖ (DESANTI, 2006, p. 6), tendo como objetivo conjugar sua posição de 

epistemólogo à de militante político em um projeto: garantir a cientificidade do marxismo. O 

livro, de objetivo pouco modesto, é dividido em duas partes: a primeira, nosso objeto, trata de 

uma discussão metodológica intitulada ―a filosofia e sua história‖. A segunda, intitulada 

―investigações sobre Espinosa‖, é dedicada à aplicação desse método ao estudo da obra do 

filósofo. Nas palavras de Desanti, IHP possui ―um caráter metodológico‖ (DESANTI, 1956, 
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 Tomamos a liberdade de traduzir o título da obra neste texto a fim de mantê-lo em inteiramente em português; 

o livro será chamado daqui em diante de IHP. Todas as citações presentes no texto também são traduções nossas. 
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p. 8), e a interpretação de Espinosa, sua segunda parte, se dá a título de exemplo, já que a 

investigação não poderia se restringir ao abstrato da discussão metodológica em história da 

filosofia sem se se tornar, ao mesmo tempo, ―dogmática‖ (DESANTI, 1956, p. 7). A respeito 

da conjuntura política e o posicionamento público do autor, e da relação entre sua profissão 

política e a filosofia, diz Knox Peden:  

 

Junto de sua esposa [...] Jean-Toussaint Desanti foi um dos mais ardentes 

apologistas do Stalinismo na França no pós-guerra. [...] Desanti serviu de porta-voz 

ideológico para o PCF, emprestando sua reputação científica e filosófica a vários 

artigos. [...] A mais famosa das contribuições de Desanti é a sua defesa distorcida do 

Lysenkoismo, [...] em um artigo [...] intitulado ―Ciência burguesa, ciência 

proletária‖ [...] O título não foi escolhido por Desanti, e [...] não fazia distinção entre 

os resultados de laboratórios burgueses e proletários. Mas havia certamente uma 

ênfase nos motivos ideológicos, se pensava os objetivos científicos nos termos dos 

objetivos sociais (PEDEN, 2014, p. 99).  

 

 

DUAS HISTÓRIAS DA FILOSOFIA? 

Desanti chama de ―historiografia burguesa‖ um modo de ler e fazer filosofia próprio 

da burguesia, exemplificado nas figuras de Paul Valéry e Bertrand Russell. Uma filosofia 

burguesa é uma filosofia submetida ao poder, aos interesses de classe contrários àqueles da 

classe trabalhadora, nos termos que coloca o filósofo, ou seja, o fazer filosófico encontra-se 

epistemologicamente comprometido por uma profissão ideológica, uma identificação pré-

filosófica que, todavia, a implica um jogo político. Nesses termos, a filosofia burguesa tem 

como tarefa ―dar a si mesma [...] a consciência da universalidade de seu papel‖ (DESANTI, 

1956, p. 16), daí dizer que Valéry ―é forçado a experimentar o ofício de historiador [...] 

criador de mitos‖ (DESANTI, 1956, p. 13) ao ter como tarefa falsificar a história e construir 

uma imagem de passado útil aos interesses da burguesia. Russell e Valéry são representantes 

da ―filosofia burguesa [... e] fundamentalmente anti-históricos‖, e continua:  

 

[...] nada predestinou o Sr. Russell a ser um historiador [...] No entanto, aventurou-

se na história. Ele próprio indicou indiretamente a razão: ―Odiamos os comunistas 

[...] e temos, claro, razões diferentes para isso [...] A principal é que os odiamos 

porque os tememos, porque nos ameaçam‖ (DESANTI, 1956, p. 20). 

 

Desanti mostra a intenção não filosófica essencial por trás do que chama de 

―posicionamento burguês‖ de Russell: não um embate filosófico: ódio aos comunistas. A obra 

de Russell, lida a partir do posicionamento político de seu autor enquanto sujeito de 

enunciação do trabalho filosófico, mostra como tal elemento é preponderante, afetando a 

descrição do objeto e, portanto, uma pretensa objetividade de suas investigações. A obra de 



186 
 

Desanti coloca o problema dos interesses pré-filosóficos no pensamento ao mesmo tempo em 

que carrega tal problema, daí talvez o motivo de ter sido renegada posteriormente. 

Nesse momento, o filósofo enxerga na filosofia um elemento ideológico, algo 

referente ao ―processo pelo qual o homem constitui uma imagem invertida das coisas sem que 

ele se torne consciente do movimento real pelo qual ela se constitui‖ (DESANTI, 1956, p. 

38). Para ele, a tarefa da filosofia seria, no sentido contrário, tornar o ser humano consciente 

deste movimento e possibilitar uma imagem adequada das coisas. Tal ―movimento real‖ seria 

alcançado a partir de uma perspectiva metodológica em história da filosofia que se demorasse 

sobre o elemento histórico e sua relação com o pensamento. 

Se pensarmos na concepção marxiana de filosofia, especialmente naquela 

desenvolvida na famosa tese 11 sobre Feuerbach, ―os filósofos têm apenas interpretado o 

mundo de maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo‖, vemos de que modo tal 

concepção é importante para nossa pesquisa: se a filosofia é interpretada como ideologia, o 

que garante sua capacidade de transformar o mundo, já que a ideologia é, nos termos que 

coloca Desanti, ―uma imagem invertida das coisas‖? 

Para Desanti, se nosso objetivo é obter a ―maior inteligibilidade‖ possível no estudo da 

filosofia, o ―materialismo histórico constitui [...] a hipótese de trabalho mais própria a tal 

tarefa‖ (DESANTI, 1956, p. 7). O filósofo busca, fazendo referência aos debates franceses em 

história da filosofia, ir além das interpretações correntes de Espinosa: de um lado, o 

pluralismo racionalista de Gueroult, e de outro, a teologia naturalista de Alquié. Em suma, ele 

quer um método de história da filosofia capaz de considerar a história sem necessariamente 

incorrer em subjetivismo. Para ele, os passos preliminares a uma leitura materialista em 

história da filosofia seriam: 1. Análise interna, arquitetônica, da doutrina do filósofo; 2) 

Genealogia de seus conceitos; 3) análise histórica na obra, dos elementos políticos e 

ideológicos em jogo e a relação entre esse solo social e o pensamento.  

UM FILÓSOFO E SEU TEMPO 

 
Desanti se ressente do desejo intelectual de ter um 

impacto no lugar em que, pela virtude de seu ofício, ele 

geralmente é impotente: o domínio da ação. Ele também 

sugere que o modo como o desejo de ―servir‖ à 

humanidade [...] carrega as sementes da própria 

perversão ao se transformar em desejo de impactar o 

mundo material. O que o partido dá ao intelectual? 

Desanti responde: ―o simulacro do poder‖ (PEDEN, 

2014, p. 99-100). 
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Dominique Desanti começa o prefácio
57

 à nova edição de IHP com a pergunta: um 

texto pode ser abstraído de sua época e circunstâncias? Ela coloca em primeira pessoa a 

pergunta sobre a recepção da obra e os interesses políticos em torno dela, já que participou 

junto com seu marido do PCF à época e com ele e compartilhava um propósito: ―mudar o 

mundo‖, isso é, conciliar teoria filosófica e prática política. São valiosas as informações que 

ela traz neste prefácio porque nos permitem refletir sobre a relação entre filosofia e política do 

ponto de vista privilegiado de um epistemólogo. A autora ressalta o quão marcante foi a obra 

na vida do marido em sua relação com as possibilidades epistemológicas da filosofia política 

e seus próprios interesses políticos, já que os dois eventualmente abandonariam o partido e 

Desanti passaria a se dedicar quase que exclusivamente aos problemas da filosofia da ciência. 

Sobre IHP, ela diz:  

 

[...] a produção desta obra [...] foi o resultado de uma sensação atormentadora de 

frustração política e o primeiro contato teórico extenso com o marxismo para além 

do serviço ideológico ao PCF (PEDEN, 2014, p. 103) 

 

A respeito do contexto de produção da obra, Desanti diz em entrevista: 

 

Seria desonesto que eu guardasse silêncio sobre a década (1947-58) em que fui 

filósofo militante nas cadeiras do Partido Comunista Francês, que passei a integrar 

durante a ocupação nazista. A expressão 'filósofo militante' pode soar chocante. Mas 

era esse o termo adequado. Os partidos dos trabalhadores que reivindicavam a 

aderência ao marxismo [...] tinham a tendência de reproduzir, virando-as de ponta a 

cabeça, as instituições da 'sociedade burguesa'. Se na universidade a filosofia era 

uma profissão, no Partido Comunista ela era uma função militante; ou ao menos era 

na época em que estive envolvido, durante a 'guerra fria'. O que se esperava dessa 

função [do filósofo militante] no PCF? O mesmo que se esperava dos intelectuais e 

nada mais: cumprimento de serviço ideológico. Fazer teoria? Contribuir à produção 

daquela 'filosofia marxista', que Louis Althusser, no começo dos anos sessenta, diria 

corretamente que ainda não existia? (DESANTI, 1983, p. 55). 
 

 

O filósofo ressalta a expectativa do PCF para a filosofia: não pensar, mas fazer serviço 

ideológico. O posterior distanciamento do filósofo das questões políticas nos interessa não por 

seu caráter biográfico, mas pelo que isso pode nos dizer da relação entre pensamento e 

política; vimos que ele tinha como projeto uma garantia de cientificidade ao marxismo – daí a 

busca pela síntese entre sua formação de epistemólogo e sua militância política. Tal tarefa, 

todavia, não encontrava lugar nas fileiras do partido. A menção de Dominique Desanti sobre a 

obra ser o ―primeiro contato teórico extenso‖ com o marxismo sem a mediação do PCF é 

significativa; o livro não é serviço ideológico, mas uma filosofia propriamente marxista sobre 

a atividade filosófica, a despeito do que buscava o partido. Sobre a polêmica de seu apoio ao 
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 O prefácio é intitulado ―um livro de destino imprevisível‖ em referência às contradições que a obra carrega. 
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Lysenkoismo, que traz problemas óbvios à teoria do conhecimento (o interesse político do 

observador altera o resultado de um experimento?), ele diz em entrevista em 1975: 

 
Eu sabia bem que era um absurdo opor uma matemática burguesa a uma matemática 

proletária [...] No entanto, tentei justificar a tese alterando o plano: tentando mostrar 

como e de que forma as exigências da luta de classes afetavam os modos de 

produção social do conhecimento e suas possibilidades de desenvolvimento 

(DESANTI, 2006, p. 18). 

 

A título de conclusão deste resumo expandido, salientamos a relevância disso que diz 

Desanti em entrevista em relação à produção de sua obra: uma reflexão sobre os modos de 

produção do conhecimento e, especificamente, da relação entre pensamento e política, envolto 

não só no desenvolvimento que o filósofo faz da obra mas no próprio ―efeito‖ que a obra 

provocou em seu cenário. Prosseguiremos nesta reflexão acerca do político como objeto da 

filosofia e sua dupla articulação, ética e epistemológica, a fim de responder às perguntas 

apenas aludidas no início deste trabalho. 

 

Palavras-Chave: filosofia francesa contemporânea, história da filosofia, epistemologia 

política, marxismo. 
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Objetiva-se, nesse trabalho, apresentar o estatuto do conceito de noema interpretado 

por Sartre em A imaginação e O imaginário. Para isso, situamos o pensamento de Sartre em 

oposição ao espiritualismo francês, de Bergson, e a fenomenologia idealista, de Husserl. 

Desse modo, a fenomenologia de Sartre, na medida em que não há uma ambição de 

fundamentar a filosofia como ciência rigorosa, rejeita qualquer recurso que implique em 

idealismo, o noema husserliano é um deles. Com efeito, em A imaginação, Sartre critica o 

estatuto irreal do noema porque não consegue distingui-lo da imagem, isto é, há uma 

dificuldade em diferenciar o objeto da consciência perceptiva do objeto da consciência 

imaginante. Desse modo, o noema irreal faz-se danoso na fenomenologia de Sartre, pois se o 

sentido de uma realidade concreta está no âmbito do irreal, de modo que se faz necessário 

algum construto transcendental, como um Eu puro, para chancelar a validade do significado 

obtido, logo, o objeto apreendido passa a não existir por si e depende do sujeito que o percebe 

para chancelar sua validade, desencadeando um estatuto idealista. Neste aspecto, a relação 

noética-noemática vale para o objeto da consciência imaginante (imagem) e para o objeto 

espaço-temporal (objeto da consciência perceptiva). Quando um objeto é ―colocado entre 

parênteses‖, tanto na imaginação, quanto na percepção, não há distinção entre o aspecto irreal 

do noema desses tipos diferentes de objeto. Portanto, o noema, além de se caracterizar como 

um recurso idealista utilizado por Husserl para garantir o conhecimento apodítico, com base 

em um idealismo fenomenológico transcendental, ele detém um aspecto irreal que abre 

dúvidas sobre a produção de sentido do objeto ser de ordem transcendental e não 

transcendental. Desse modo, em O imaginário, por ser um estudo científico, diferente de A 

imaginação, Sartre descreve melhor o estatuto desse objeto irreal e busca separar os âmbitos 

da percepção e da imaginação, de modo que a imagem e o objeto da consciência perceptiva 

possuam características distintas e o aspecto irreal do noema passa a fazer parte, de certo 

modo, da vida imaginária.  

javascript:openProcess('312901',%20'false')
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Em um processo crítico contra o espiritualismo de Bergson, em A imaginação, Sartre 

enfatiza a ocorrência de um ―hiato‖ entre dois tipos de existência, no que tange o sujeito e o 

objeto, as quais Bergson tenta separar, uma vez que disntingue o  espírito da matéria e a 

memória do corpo (SARTRE, 2012, p. 44). Neste aspecto, Sartre acusa Bergson de confundir 

o noema e a noese, porém o filósofo espiritualista não articula esses conceitos em sua 

filosofia, de modo que Sartre faz uma nota importante para se compreender a 

instrumentalização dos conceitos husserlianos contra a contradição filosófica: ―[...] o sentido 

dessa distinção [noema e noese] que deve se impor a todos que consideram a relação da 

consicência ao mundo.
58

‖ (SARTRE, 2012, p. 44). Em outras palavaras, de acordo com 

Sartre, uma vez que uma filosofia que se ocupe da relação entre consciência e mundo, os 

conceitos de noema e noese devem ser considerados. No caso de Bergson, segundo Sartre, 

ignorar esses conceitos o levou a assumir uma realidade que denomina o objeto da consiência 

imaginante, a imagem, com valores de noema e noese que oscilam em função de sua 

construção (SARTRE, 2012, p. 44). Desse modo, considerando que o noema e noese são 

estruturas de constituição no idealismo fenomenológico transcendental (HUSSERL, 2006, p. 

223), Sartre acusa a filosofia de Bergson de cair em uma ―ambiguidade‖ e ―oscilação‖ 

perpétua (SARTRE, 2012, p. 44). No entanto, considerar os objetos como transcendentes à 

consciência e postular uma constituição com elementos idealistas, que ocorre na constituição 

do Ego transcendente, não seria também recair em uma ambiguidade?  

Com efeito, é importantes discorrermos um pouco sobre o noema e noése em Husserl, 

para compreendermos de maneira adequada as críticas de Sartre ao idealismo. No final de 

Ideias I, obra que marca o idealismo de Husserl, o fenomenólogo alemão articula as 

investigações sobre a constituição com a sua ―fenomenologia da razão‖, pois essa articulação 

representa o objetivo geral de Husserl que proporcionará uma fenomenologia em geral
59

 

(MOURA, 1989, p. 36). Dessa maneira, a concepção de adotar o noema e noese para uma 

teoria da constituição os tornam imprescindíveis para as descrições das relações entre 

consciência e mundo, a qual  é justificada no empreendimento husserliano, ao passo que em 

Sartre não há a ambição de fundamentar a filosofia como uma ciência rigorosa. Por 

conseguinte, inserir a relação noético-noemática nas descrições da vivências pode 
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 ―´[...] le sens de cette distinction qui doit s‘imposer à tous ceux qui envisagent le rapport de la conscience au 

monde.‖ 
59

 A respeito disso Husserl afirma: ―Uma solução que desse conta de todos os problemas da constituição, que 

contemplasse em igual maneira as camadas noéticas e noemáticas da consciência, seria manifestamente 

equivalente a uma fenomenologia integral razão, que abrangeria todas as suas configurações formais e materiais, 

e tanto as anômalas (racionais negativas), quanto as normais (racionais positivas).‖ (HUSSERL, 2006, p. 341-

342).  
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desencadear algumas ―incosistências‖ na filosofia de Sartre, haja vista que superar o 

idealismo é um dos seus objetivos.  

Contudo, por mais que o noema seja um aspceto idealista que compromete a 

constituição do Ego, é interessnte ressaltar que esse recurso husserlaino possibilita uma 

―objetividade‖ através da ―subjevidade‖, porém o âmbito transcendental, aqui, torna-se 

fundamental. De acordo com Husserl, se nós nos colocamos em um ―cogito vivo‖, ele 

possuirá, por essência um sentido ―em direção‖ a uma objetividade (HUSSERL, 2006, p. 

289). Ou seja, para uma certa objetividade ser alcançada o noema faz-se necessário. Sobre 

isso, Husserl explica:  

 
Noutras palavaras, de seu noema faz parte um ‗objetividade‘ – entre aspas – com 

uma composição noemática, delindada numa descrição de delimitação precisa, a 

saber, numa tal que, enquanto descrição do ‘objeto visado, tal como ele é visado’, 

evita todas as expressão subjetividades. (HUSSERL, 2006, p. 289, grifo do autor).  

 

 

Visto isso, o noema está relacionado à objetividade, porém essa relação depende da 

orientação aplicada ao objeto, no caso, trata-se da fenomenológica. Dessa maneira, cabe-nos 

encontrar, em Sartre, em qual contexto a relação noético-noemática é estabelecida, pois há 

uma possibildade dele aplicar esses conceitos à sua maneira para avançar em seus estudos 

fenomenológicos.  

Em A imaginação, diferente dos textos fenomenológico que o antendecem, Sartre faz 

citações diretas ao texto de Husserl, de modo a explicitar a maneira como lê o idealismo 

fenomenológico transcendental. Visto isso, uma vez que Sartre radicaliza a intencionalidade 

husserliana, o autor, diferente de A transcendência do Ego, começa a esboçar algumas 

considerações crtícias ao noema husserliano, principalmente ao seu estatuto irreal e as 

caractéristicas gerais da hyle
60

. No entanto, haja vista que o objetivo de Husserl é fundamentar 

uma ciência rigorosa, diferentemente de Sartre, as interpretações do fenomenólogo francês 

parecem recair em um problema fundamental, pois algumas consequências teóricas são 

exigidas de Husserl, mas ele nunca compartilha totalmente do empreendimento sartriano. 

Dessa feita, Sartre tem ciência dessa interpretação ousada da fenomenologia de Husserl, de 

modo a fazer duas notas importantes sobre sua análise. A primeira versa sobre uma relação do 

noema com hyle: ―Reconhecemos de boa vontade que se trata aqui de uma interpretação que 

                                                           
60

 No que se refere à hylé, haja vista as considerações críticas de Sartre, essa noção, em um primeiro momento, 

não apresenta problemas, como bem afirma Moutinho: ―[a] essa altura, a hylé não oferece problemas: ela é sem 

dúvida ‗conteúdo de consciência‘, mas não ‗o objeto da consciência‘: ‗Certamente, ele (Husserl) não nega a 

existência dedados visuais ou táteis, que fazem parte da consciência como elementos subjetivos imanentes. Mas 

eles não são o objeto: a consciência não se dirige para eles; através deles visa à coisa exterior‘.‖ (MOUTINHO, 

1994, p. 112-113). 
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os textos nos parece autorizar, mas que eles não nos obrigam a admitir. Resta apenas que eles 

são ambiguos e que a questão exige ao contrário que se tome posição nítida e claramente.
61

‖ 

(SARTRE, 2012, p. 128). A segunda refere-se ao noema, em que Sartre admite que não está 

considerando as filigranas do conceito: ―Expomos muito grosseiramente aqui uma teoria 

muito sutil, mas cujo detalhe não nos interessa diretamente.
62

‖ (SARTRE, 2012, p. 128). Em 

suma, Sartre se apega às ambiguidades do texto husserliano e as aproveitam nas suas teorias 

fenomenológicas, de modo que por mais parcial que seja o aspecto focado da crítica sartriana, 

ela indica um avanço em relação aos escritos anteriores.  

De uma maneira geral, Sartre considrera que a realidade psíquica concreta é 

denominada de noese e o sentido que a habita noema (SARTRE, 2012, p. 128). O autor nos 

fornece o exemplo da ―árvore-em-flor-percebida‖ que é o noema de uma percepção. Porém, 

afirma Sartre que ―[...] esse ‗sentido noemático‘ que pertence a cada consciência real não é, 

em si mesmo, nada real.
63

‖ (SARTRE, 2012, p. 128, grifo do autor). De acordo com 

Moutinho, Sartre, em A imaginação, ―[...] tem dificuldade de aceitar o noema irreal, por não 

ver como distingui-lo da imagem.‖ (MOUTINHO, 1994, p. 111). Visto isso, com essa 

dificuldade de diferenciar o objeto da consicência perceptiva para o objeto da consciência 

imaginante, no que diz respeito ao obstáculo do idealismo, o noema irreal faz-se danoso na 

fenomenologia de Sartre. Moutinho relata muito bem, focando na passagem da psicologia à 

fenomenologia, em Sartre, que o fenomenólogo francês enfrenta problemas que Husserl 

aborda, de modo que é em O ser e o nada que a toda fenomenologia é colocada em questão 

(MOUTINHO, 1994, p. 111). Desse modo, é plausível que haja um descompasso dos 

problemas discutidos entre Sartre e Husserl, uma vez que a passagem da psicologia à 

fenomenologia não está concretizada. Porém, uma vez que o problema do solipsismo está em 

aberto desde A transcendência do Ego, a discussão da relação entre as consciências no mundo 

configura-se como um ponto em comum entre os denominados ―escritos psicológicos‖ e a 

ontologia fenomenológica, de 1943. Ademais, discorda-se, aqui, da afirmação de que toda a 

fenomenologia é colocada em questão em O ser e o nada, além de caracterizar um ponto em 

constante desenvolvimento desde A transcendência do Ego até O ser e o nada, como nossos 
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 ―Nous reconnaissons bien volontiers qu‘il s‘agit ici d‘une interprétation que les textes nous ont paru autoriser 

mais qu‘ils ne contraignent pas d‘admettre. Reste qu‘ils sont ambigus et que la question exige au contraire qu‘on 

prenne nettement et clairement position.‖ 
62

 ―Nous exposons très grossièrement ici une théorie très nuancée mais dont le détail ne nous intéresse pas 

directement.‖ 
63

 ―[...] ce ‗sens noématique‘ qui appartient à chaque conscience réelle n‘est lui-même rien de réel‖. 
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estudos vêm demonstrado, toda fenomenologia é colocada em questão desde 1933-1934
64

, 

período do estágio de Sartre em Berlim.  

Haja vista o que está em discussão refere-se à relação entre a realidade concreta e o 

sentido dela estabelecido pela consciência, também estamos envolvendo a concepção de 

vivência (Erlebnis). De acordo com Sartre, a vivência é realizada de tal maneira que ao se 

dirigi o olhar para os componentes reais de um objeto, no caso do noema, a árvore percebida, 

por exemplo, encontra-se um objeto em sentido lógico e não um objeto que pode existir por si 

(SARTRE, 2012, p. 129). Desse modo, um aspecto que compromete a superação do 

idealismo, aqui, pode ser evocado: se o sentido de uma realidade concreta está no âmbito 

irreal, de modo que se faz necessário algum construto transcendetal, como um ―Eu puro‖, para 

chancelar a validade do significado obtido da relação noético-noemática, portanto, o objeto 

apreendido passa a não existir por si e depende do sujeito que percebe. Com efeito, argunta 

Sartre que o esse consiste, de modo exclusivo, ao percipi, porém ―[...] essa formula não de ser 

tomada no sentido berkeleniano, porque o percipi não contém, aqui, o esse como elemento 

real.
65

‖ (SARTRE, 2012, p. 129).   

Na introdução de O ser e o nada, a crítica exposta à irrealidade do noema em Husserl 

se torna mais consiste e nos permite compreender melhor o movimento crítico que ocorre em 

A imaginação. Para Sartre, é problemático considerar a ideia de que o ser da aparição é o seu 

aparecer, porque isso reduz o ser da aparição ao conhecimento que se tem do percebido 

(SARTRE, 1976, p. 18). Como se sabe, em O ser e o nada, o ser do conhecimento não pode 

ser medido pelo conhecimento, pois o fundamento do perceber e do percebido é 

transfenomenal, isto é, excede a própria aparição. Por conseguinte, se o ser do percebido é 

reduzido apenas ao seu aparecer, o conhecimento se torna parcial. Em outras palavras, a 

ontologia se estreita com a teoria do conhecimento, de modo que o estatuto ontológico da 

consciência que percebe também se torna parcial. Eis o desdobramento teórico do noema 

irreal para a superação do idealismo. Além disso, retornando para A imaginação, Sartre 

afirma: ―Assim, o noema é um nada que apenas tem uma existência ideal, um tipo de 

                                                           
64

 Sobre o impacto da A transcendência do Ego na fenomenologia, Anne Cohen-Solal faz um apontamento 

importante: ―O artigo de Sartre com a apreciação crítica dos pontos de vista de Husserl vai suscitar no mundo 

dos fenomenólogos reações e controvérsias de confraria, tanto na América Latina, Portugal, Israel e Suécia, 

quanto, evidentemente, na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos: polêmicas ásperas, discussões que 

extrapolam continentes, longa cadeia de contestações entre iniciados, que desde 1936 passam a bola de um para 

outro, há quase meio século, portanto, para saber, sim ou não, se a transcendência do Ego determinada por Sartre 

não está ‗profundamente errada‘. Ou se, aqui, é ele quem tem razão e não Husserl.‖ (COHEN-SOLAL, 1986 p. 

139). 
65

 ―[...] cette formule ne doit pas être prise au sens berkeleyen puisque le ‗percipi‘ ne contient pas ici le ‗esse‘ 

comme élément réel. ‖  
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existência que se aproxima do λεκηόν estoico.
66

‖ (SARTRE, 2012, p. 129). A remissão ao 

lektón estoico não é por acaso, pois os estoicos concebiam a existência linguística, os 

incorporais, que são passíveis de ser exprimidos para falar de acontecimentos. De outro modo: 

por mais que a objetividade seja mantida, o sentido ou significado estará em um âmbito 

idealista.  

Visto isso, a relação noética-noemática vale para o objeto da consciência imaginante, 

a imagem, e para a coisa espaço-temporal, objeto da consciência perceptiva. Visto isso, 

quando um objeto é ―colocado entre parênteses‖, tanto da imaginação, quanto da percepção, 

não há distinção entre o aspecto irreal do noema desses tipos diferentes de objeto. Por 

exemplo, a formação da imagem do centauro não está em lugar algum, ao passo que ―[...] a 

coisa árvore foi colocada entre parênteses, nós somente a conhecemos mais como o noéma de 

nossa percepção atual; e, como tal, esse noema é um irreal tal como o centauro
67

.‖ (SARTRE, 

2012, p. 129, grifo do autor). Desse feita, Moutinho relaciona o problema do noema irreal 

com o dualismo do finito e infinito ressaltado na Introdução de O ser e o nada, porque por 

meio da intencionalidade o ser do fenômeno não depende totalmente da consciência, haja 

vista que o objeto se distingue da consciência não por sua presença, mas pela ausência 

(MOUTINHO, 1994, p. 139). Com efeito, de certa maneira, a crítica de Sartre ao noema irreal 

está relacionada a interpretação husserliana de fenômeno: ―Ora, precisamente, assim aparece 

o noema husserliano, e a raiz disso, a fonte do erro de Husserl, reside na sua interpretação 

equívoca do ‗fenômeno‘: Husserl se mostrará vítima do dualismo finito/infinito mostrado 

acima.‖ (MOUTINHO, 1994, p. 139). Husserl, ao abordar o sentido noemático e a distinção 

entre objetos imanentes e objetos efetivos, no §90, de Ideias I, confirma que atribuir funções 

de cópia à percepção de uma coisa espaço-temporal é atribuir uma consciência de imagem, de 

modo que o autor ressalta: ―Mas o principal aqui é que atribuir função de cópia à percepção e, 

consequentemente, a todo vivido intencional implica inevitavelmente (como já é evidente por 

nossa crítica) um regresso ao infinito.‖ (HUSSERL, 2006, p. 208).  

Ademais, uma vez que o sentido do noema participa do processo de constituição, 

proporcionando uma objetividade segura, em Husserl, a rejeição sartriana à consciência 

transcendental husserliana e seus polos de unificação, apresentados inicialmente em A 

transcendência do Ego, são válidas no que tange ao noema irreal em A imaginação e O 

imaginário. Desse modo, se o Je e o Moi constituem a unidade ideal noemática das 
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 ―Ainsi le noème est un néant qui n‘a qu‘une existence idéale, un type d‘existence qui se rapproche de celui du 

λεκηόν stoïcien.‖ 
67

 ―[...] la chose arbre a été mise entre parenthèses, nous ne la connaissons plus que comme le noème de notre 

perception actuelle ; et, comme tel, ce noème est un irréel, tout comme le centaure.‖ 
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consciências refletidas, percebe-se que o noema, enquanto fator de constituição, altera-se 

muito em Husserl e Sartre; no primeiro a constituição se em nível transcendental, ao passo 

que no segundo a constituição é transcendente no mundo. A respeito disso Flajoliet atesta: 

―[...] se a consciência transcendental constitui bem o sentido de tudo sendo concebível – em 

particular o sentido de tudo sendo transcendente, porque é dele que se trata na ‗Nota
68

‘ – o ser 

desse escapa por princípio a toda constituição.
69

‖ (FLAJOLIET, 2008, p. 562). De outro 

modo, como bem expressa Flajoliet, há uma convicção anti-idealista no breve em ensaio sobre 

Husserl (FLAJOLIET, 2008, p. 562), de modo que isso intensifica estruturas antinômicas da 

fenomenologia sartriana quando, por exemplo, Sartre aceita o noema na constituição do Ego 

transcendente. Evidenciada um pouco das ambiguidades presentes na proposta idealista de 

constituição, em Husserl, ressaltamos que o estudo de Flajoliet, em La première philosophie 

de Sartre, contrapõem as constituições egológicas, em Husserl e Sartre, apresentando à crítica 

sartriana como uma interpretação ad extra da fenomenologia husserliana (FLAJOLIET, 2008, 

p. 656). Visto isso, é pelo fato de a intencionalidade categorizar-se como explosão em direção 

ao mundo, em Sartre, que se ressalta um anti-idealismo, em última análise, nos escritos 

teóricos da década de trinta.  

Ainda na esteira da discussão acerca do noema, em Sartre, ocupemo-nos do texto 

científico, O imaginário, o qual Sartre ainda mantém o aspecto irreal da correlação 

noemática: ―Esta obra tem como objetivo descrever a grande função ‗irrealizante‘ da 

consciência ou ‗imaginação‘ e seu correlativo noemático, o imaginário.
70

‖ (SARTRE, 1986, 

p. 13). Com efeito, as descrições fenomenológicas acerca do objeto irreal e as suas diferenças 

com a percepção são estabelecidas, de modo a proporcionar mais um avanço ao 

desenvolvimento da superação ao idealismo. Agora, em O imaginário a construção do objeto 

da imaginação e da percepção recebem características que esclarecem os seus diferentes 

estatutos ontológicos. Apresentaremos, de maneira geral, que o objeto irreal não tem a sua 

existência prejudicada e a existência do objeto da percepção não é colocada em questão, haja 

vista a correlação da consciência, por meio da intencionalidade. A respeito disso, retoma-se 

um importante comentário de Coorebyter sobre a aplicação realista da intencionalidade, por 

Sartre:  

                                                           
68

 Por ―Nota‖, Flajoliet se refere ao breve ensaio sobre Husserl Uma ideia fundamental da fenomenologia de 

Husserl: a intencionalidade.  
69

 ―[...] si la conscience transcendantale constitue bien le sens de tout étant concevable – en particulier le sens de 

tout étant transcendant, puisque c‘est de lui dont il s‘agit dans la ‗Note‘ – l‘être de cet étant échappe par principe 

à toute constitution ‖ 
70

 ―Cet ouvrage a pour but de décrire la grande fonction ‗irréalisante‘ de la conscience ou ‗imagination‘ et son 

corrélatif noématique, l‘imaginaire.‖ 
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[...] o realismo afiado da intencionalidade, em que o sujeito é mundano na medida 

exata em que Sartre pretende colocar ao mundo sem adiamento; ela mantém as 

filosofias da gênese para uma forma de idealismo que nos afasta da verdade 

entendida como desenvolvimento [...]
71

. (COOREBYTER, 2000, p. 191-192).  

 

Com efeito, acredita-se que o forte aspecto realista presente na interpretação de Sartre 

sobre a intencionalidade impede que a constituição dos objetos, sejam eles de ordem real ou 

irreal; da percepção ou imaginação, recaia em um idealismo delirante. No entanto, síntese 

noemática dos objetos impossibilita que Sartre se torne um realista ingênuo, de modo que a 

estrutura antinômica, que antes estava de maneira implícita em A transcendência do Ego, nos 

escritos sobre a imagem, são mais bem evidenciadas, pois as tensões ontológicas são mais 

descritas pelo fenomenólogo francês.  

Uma das tensões pertinentes para se abordar a temática da consciência perceptiva e, 

por conseguinte, o seu objeto correlato, é a relação atividade e passividade. Tal relação 

permite-nos compreender a necessidade de Sartre em separar as descrições do âmbito 

perceptivo, da estância imaginativa. Neste aspecto, sabe-se que a consciência perceptiva 

coloca o seu objeto como existente (SARTRE, 1986, p. 32), isto é, há um caráter de atividade 

na percepção e relação ao seu correlato. Porém, não se pode desconsiderar a quarta 

característica da consciência, a espontaneidade, pois há uma ambiguidade no que diz respeito 

ao fato que ela recebe as impressões do mundo (SARTRE, 1986, p. 35). Entretanto, o recurso 

da qualidade, um dos fatores de constituição, inicialmente apresentados em A transcendência 

do Ego, não tem destaque em A imaginação, mas detém uma grande importância em O 

imaginário. Com efeito, é valido lembrar que o Ego é constituído pela unidade dos estados, 

ações e qualidades (SARTRE, 2003, p. 108), de modo que na seção dedica ao exame da vida 

imaginária, Sartre detalha melhor os estados, ações e qualidades para a distinção dos objetos 

da percepção e imaginação. Contudo, no que diz respeito aos componentes da constituição 

Sartre, em O imaginário, permeia essas estruturas com a afetividade
72

, de modo a aparecer no 

texto os termos ―estados afetivos‖ e ―qualidades afetivas‖ (SARTRE, 1986, p. 267-268).  

No que tange ao estado afetivo, Sartre afirma que, por ser consciência, não poderia 

existir sem um correlato transcendente (SARTRE, 1986, p. 267). Desse modo, a consciência 

garante sua existência pela relação com um objeto transcendente, de modo que parece que a 
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 ―[...] le réalisme tranchant de l‘intentionnalité, où le sujet est mondain dans la mesure exacte où Sartre entend 

le mettre au monde sans atermoiement ; elle tient les philosophies de la genèse pour une forme d‘idéalisme que 

nous éloigne de la vérité entendue comme dévoilement […].‖ 
72

 Não se pretende desenvolver, nessa pesquisa, o estatuto da afetividade nas estruturas da constituição do objeto 

da consciência. Tal empreendimento merece um estudo separado.  
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possibilidade de recair ao solipsismo, colocada nos termos do ―a priori universal da 

correlação‖, torna-se nula, haja vista que ―se toda consciência for consciência de alguma 

coisa‖, por princípio, a consciência deve-se relacionar com algo diferente de si. No entanto, 

quando se estabelece as diferentes características do objeto da imaginação e da percepção, 

evidencia-se que a segunda está relativa ao saber/conhecimento do seu objeto, aspecto muito 

crítica em O ser e o nada
73

. A respeito disso, Sartre afirma: ―Durante a constituição do objeto 

irreal, o saber desempenha o papel da percepção: é a ele que se incorpora o sentimento. Assim 

nasce o objeto irreal.
74

‖ (SARTRE, 1986, p. 268). Com efeito, Sartre afasta a percepção do 

problema da irrealidade do noema, mas intensifica o laço da percepção com conhecimento, de 

modo que a apreensão da consciência do Ego do outro, torna-se relativa ao saber. As 

distinções entre o real e o imaginário são tão radicais que cada âmbito envolve um tipo de 

sentimento: ―Assim podemos, pelo próprio fato da extraordinária diferença que separa do real 

objeto em imagem, distinguir duas classes irredutíveis de sentimentos: os sentimentos 

verdadeiros e os sentimentos imaginários
75

.‖ (SARTRE, 1986, p. 280). Além disso, ocorre até 

mesmo uma distinção de personalidade, uma imaginária e outra real, ―[...] o eu imaginário 

com suas tendências e seus desejos – e o eu real.
76

‖ (SARTRE, 1986, p. 281). Ademais, em O 

imaginário, por mais que as distinções entre imaginação e percepção delimitam seus âmbitos, 

a relação entre consciência imaginante e consciência perceptiva categorizam-se como 

separáveis no âmbito de direito e inseparáveis no plano de fato (SOUZA, 2018, p. 326). 

Portanto, em O imaginário, Sartre desenvolve, de maneira mais aprofundada, a noção 

de noema, delimitando os âmbitos da percepção e da imaginação, de modo a conservar uma 

independência de ambos. Contudo, como se trata de um estudo científico sobre a imagem, 

Sartre se ocupa de explicar alguns fenômenos muito específicos, tal como o sonho e algumas 

descrições sobre a esquizofrenia, aspecto patológico da imaginação. Desse modo, em uma 

perspectiva geral, Sartre afasta o problema da irrealidade do noema, já na crítica em A 

imaginação, ao distinguir a consciência imaginante da perceptiva. Contudo, mesmo ao 

separar essas instâncias, fica ainda em aberto um paradoxo iniciado em A transcendência do 

Ego, no que tange à constituição do objeto, isto é, a intencionalidade (aspecto realista) e a 

síntese noemática (aspecto idealista). 
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 Destacamos a Introdução e a Terceira Parte de O ser e o nada.  
74

 ―Lors de la constitution de l‘objet irréel, le savoir joue le rôle de la perception : c‘est à lui que s‘incorpore le 

sentiment. Ainsi naît l‘objet irréel.‖  
75

 ―Ainsi peut-on, du fait même de l‘extraordinaire différence qui sépare du réel l‘objet en image, distinguer deux 

classes irréductibles de sentiments vrais et les sentiments imaginaires.‖ 
76

 ―[...] le moi imaginaire avec ses tendances et ses désirs – et le moi réel.‖ 
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O daîmon não é uma entidade que está ligada somente às questões religiosas do 

clássico mundo grego. Além das concepções da piedade, os daimones estão presentes no 

modo de vida dos helenos seja na política, na moral, na cultura, nas artes e também na 

filosofia. O termo grego é traduzido e interpretado sob várias formas e funções, podendo ser 

uma entidade, um anjo, um demônio, uma índole, uma intermediação, uma partilha, um 

distribuidor de sortes, um oráculo ou uma intuição. Na morfossintaxe grega, a raiz/o radical 

do termo funciona, utilizada como substantivo ou verbo, sendo que, estas definições variantes 

nos ajudam nas análises e interpretações dos diálogos de Platão, dando condições para 

aprofundarmos quanto às suas implicações filosóficas. 

Neste sentido, iremos mencionar aqui sobre o daîmon-noûs, uma das figuras 

platônicas do daîmon que é explorada pelo filósofo ateniense nesse diálogo. Para sermos mais 

exatos os desdobramentos sobre o daîmon-noûs se dá no Timeu precisamente na passagem 90 

a-c.  

 

Quanto à espécie de alma que nos domina, é necessário ter em conta o seguinte: um 

deus deu a cada um de nós um daîmon, aquilo que dizemos habitar no alto do nosso 

corpo – e dizemo-lo muito corretamente – e nos eleva desde a terra até àquilo que é 

nosso congénere no céu, porque somos uma planta celeste e não terrena. Foi desse 

lugar, onde se engendrou a primeira génese da alma, que a parte divina fez depender 

a nossa cabeça, que é como uma raiz e mantém todo o nosso corpo da posição ereta. 

Assim, quando alguém se entregou aos apetites e às ambições e cultivou 

excessivamente esses vícios, é inevitável que todos os seus pensamentos sejam 

mortais; em tudo se tornou mortal, tanto quanto possível, e nada nele deixa de ser 

mortal, pois foi essa a natureza que desenvolveu. Por outro lado, para aquele que se 

ocupou do gosto de aprender e de pensamentos verdadeiros, exercitando sobretudo 

essa vertente em si mesmo, é absolutamente inevitável que nele surjam pensamentos 

imortais e divinos, já que se ateve ao que é verdadeiro. E tanto quanto é permitido à 

natureza humana participar da imortalidade, dessa condição não deixe de lado nem a 

mínima parte. Ao cuidar sempre da parte divina que contém em si, tenha em ordem 

o daîmon que habita dentro de si, bem como seja particularmente feliz. 

 

O diálogo Timeu se trata da formação do kosmós, assim, Platão propõe em síntese uma 

série de divisões que foi analisada pelo professor Rodolfo Lopes. A proposta de Lopes se 

manifesta da seguinte maneira: a) um Prelúdio, inserindo os deuses, diferenciando o estado 

ontológico entre ser e devir, explicações epistemológicas e pressupostos iniciais, quem é o 
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demiurgo e o ser-vivo, o mundo do ser-vivo e a unidade do mundo; b) obras do Intelecto, 

constituição do mundo, do corpo no mundo e da alma no mundo, constituição do homem, a 

alma e corpo dele; c) o âmbito da Necessidade, causa errante, nova participação dos deuses, 

sobre a chôra, retorno dos três princípios ontológicos, os elementos, estado pré-cósmico, 

formação dos sólidos por meio dos triângulos elementares, transmutação e variedade dos 

compostos, movimento dos elementos, sensações e impressões, o tato, a dor e prazer, os 

sabores, os odores, os sons e as cores; d) cooperação entre o Intelecto e Necessidade, redizer 

sobre as ações dos demiurgos, inserção de deuses menores, constituição da parte moral da 

alma humana, constituição das outras partes do corpo humano, criação dos vegetais, formação 

dos aparelhos funcionais do corpo humano, as doenças do corpo e da alma humana; e) 

conclusão. 

Compreender esta estrutura é importante porque nos direciona aos exatos pontos em 

que a narrativa discursa sobre cada elemento formado no kosmos, facilitando a compreensão 

do diálogo e esclarecendo os pontos que o narrador expõe. Diante disso, ao abordar sobre o 

entendimento (noûs), Platão nos parece que a partir do intelecto humano é possível 

compreender sobre as coisas do mundo. Não obstante, para que isso seja algo necessário, o 

filósofo propõe a união de outro componente bastante fundamental na vida dos helenos, ou 

seja, a articulação é juntar a psyché com o noûs. Assim, Platão nos oferece que o noûs e a 

psyché trabalhando juntas auxiliaria no objetivo de poder alcançar nos seres humanos 

racionais o conhecimento, por exemplo, o reconhecimento da alma nos sons e nas percepções, 

ele nos diz: ‗‘Estabeleçamos que, de um modo geral, o som é uma pancada infligida pelo ar e 

transmitida pelos ouvidos, cérebro e sangue até à alma, enquanto que a audição é o 

movimento dessa pancada que começa na cabeça e termina na região do fígado. Quando o 

movimento é rápido, o som é agudo; quando é mais lento, o som é mais grave; se o 

movimento for constante, o som é uniforme e suave; no caso contrário será áspero. Se o 

movimento for possante, o som será amplo; caso contrário, será breve‘‘. (Timeu 67b; 

LOPES,166). Para tanto, o entendimento no exemplo do som entrelaça-se com a alma 

gerando o conhecimento no que diz respeito às qualidades e identificações dos tipos de sons. 

Na literatura grega, a alma é vida. Ademais, a alma possui designações distintas pelos 

pensadores helenos como nos poemas homéricos ela age como força vital e entidade 

vivificadora e o seu fim é dado quando o corpo dos homens morre e se torna uma sombra 

(skiá). O corpo sem alma é um cadáver (nékron), pois não possui movimento, tendo em vista 

que a vida se dá em um corpo animado em movimento. Portanto, em Homero a alma passa a 

significar vida. Ela deve ser ―nutrida‖, segundo Sófocles, a alma pensa, planeja e é afetada 
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pelo prazer e pela dor para ele. Em Anaxímenes, a alma é constituída de sopro (ar) enquanto 

para Xenófanes há um entendimento maior, um poder e inteligência de vontade própria.  

Já no Timeu, a alma é proposta por Platão como uma junção da psyché e do noûs. Para 

caracterizar essa união devemos mencionar o ciclo da alma no corpo, assim, quando os corpos 

morrem as almas retornam ao submundo (já que ela é imortal), e numa ‗‘roda de sorte‘‘ uma 

alma volta ao mundo sensível e se acopla em outro novo corpo e assim gerando um novo ciclo 

de vida. Para esclarecermos melhor, essa alma ao retomar em um novo corpo ela deve ter tido 

uma vida de virtudes, caso contrário, seu retorno seria do sexo feminino, essa alma no corpo 

feminino e não virtuoso quando o corpo morre retornaria como uma ave, e nesta sucessão de 

infortúnios essa alma retomaria a um corpo de uma ‗‘classe inferior‘‘.  

Nesse mito mencionado por Platão, nos parece que o filósofo pretende colocar que a 

prática das virtudes sejam a melhor vida para os humanos. Neste sentido, Platão nos faz, 

também, pensar, de que maneira somos capazes de promulgarmos as virtudes e afastarmos 

dos vícios. Para tanto, o filósofo menciona que devemos fazer um exercício de enrijecimento 

da alma, alinhando-se a sua proposta de união da psyché com o noûs. Primeiramente, no 

diálogo o noûs é a assimilação formal com o daîmon e estão presentes intrinsecamente na 

estrutura da ‗‘teoria psicológica e cosmológica‘‘ na qual o exercício natural do intelecto é 

assimilação da união da alma individual com a alma do mundo, afim de definir a filosofia 

como prática do exercício da parte divina da alma (o noûs) como ομοίωζιρ θεω. Assim, 

compreendida como se exerce a providência divina mediante a parte superior da alma, 

Timotin nos mostra que seria algo consensualmente aceito pelos gregos, o fato de que cada 

homem possuir um daîmon recebido pelos deuses, um daîmon pessoal cuja definição está 

ligada a uma entidade protetora, de orientação pessoal e de consciência. Para Timotin 

(pág.77), o noûs, que é espécie imortal, demonstra que o movimento da alma humana se 

manifesta de maneira circular e percebe que ela e o daîmon estão relacionados entre si e tal 

movimento é próspero somente devido ao fato de o noûs ser participante do ciclo da psyché. 

Diante do que apresenta o diálogo do Timeu, podemos pensar que todo este 

movimento dessa união entre eles pode estar relacionada com a capacidade de filosofar: 

enrijecer a alma (psyché) com o entendimento/racionalidade/intelecto (noûs) é proporcionar 

maior aglutinação de concepção das virtudes (areté) e do bom (agathos) dos homens no 

mundo. Assim, a potencialidade de filosofar do homem o torna mais apto a se relacionar com 

os conhecimentos sobre as coisas do mundo. Neste sentido, Platão viabiliza a inserção da 

filosofia como ferramenta esclarecedora dos assuntos míticos proporcionados pelos poetas e 

sofistas. 
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A análise de Timotin do Timeu expressa que as espécies imortais da alma individual 

são assimiladas a um daîmon ao noûs como participantes no processo intelectual de 

organização do kosmos. As funções do noûs na psicologia e cosmologia do Timeu irão nos dar 

uma interpretação no pensamento platônico sobre o daîmon-noûs como sendo um desmós ou 

um metaxú, ou seja, uma interligação ―da alma humana com a alma do mundo e o intelecto 

humano com o intelecto divino‖ (pág.79). Vale lembrar que um daîmon na perspectiva 

platônica remete a uma intermediação. Assim, Timotin nos diz: ‗‘ O Daîmon-Noûs é um 

δεζμόρ ou um μεηαξύ que conecta a alma humana à alma do mundo e o intelecto humano ao 

intelecto divino, servindo assim como um intermediário entre, por um lado, o homem e o 

mundo e, por outro lado, entre o homem e a divindade.‘‘ (TIMOTIN, pág.79). Devemos 

ressaltar, também, que o Daîmon-Noûs não seja confundido com o daîmon pessoal no que diz 

respeito a uma entidade divina ligada a alma, pois um daîmon pessoal é uma entidade ligada 

ao destino como dito acima. Para tanto, Timotin, torna mais claro isso na passagem:  

 
O Noûs é identificado com o daîmon apenas na medida em que se consegue escapar 

do estado de dependência ao qual é inevitavelmente trazido e mantido por sua 

condição, e onde sua atividade reproduz um movimento circular da alma do mundo, 

restabelecendo a proporção certa entre os círculos do ‗‘mesmo‘‘ e do ‗‘outro‘‘. 

Nesta perspectiva, o daîmon não representa nenhum outro algo que o απσαια θύζιρ 

que a alma individual é chamada a cobrir por assimilação à alma do mundo, pelo 

exercício natural de sua parte imortal. Este processo de desindividualização 

progressiva (poder-se-ia dizer de ‗‘demonização‘‘) da alma individual nunca se 

completa durante a vida terrena, sendo seu resultado equivalente à sua absorção 

completa, ao final de um certo número de encarnações, na vida terrena da alma do 

mundo. O daîmon designa, em última análise, aquele estado da alma individual em 

que seu noûs, liberado da irregularidade e do desiquilíbrio, é enganchado por um 

redirecionamento constante do olhar para a motricidade celeste que constitui sua 

própria natureza e o princípio de sua conversão. (TIMOTIN, pág.80) 

 

O daîmon-noûs seria uma figura platônica que corresponderia à possibilidade da 

prática de filosofar dos homens, ou seja, a alma como componente vital e vivificadora do 

corpo no mundo deve promover junto com o entendimento um exercício de movimento (vida) 

e intelectualidade (noûs) para o alcance dessa divinação do homem. Esta figura platônica 

talvez possa ser o caminho do bom exercício da prática filosófica já que por ela o homem 

torna-se capacitado de conhecer as coisas do mundo – questionando para se conhecer a 

verdade das coisas – como se percebe ao longo do diálogo Timeu. A construção do kosmos e 

de seus componentes no diálogo nos traz a suspeita que o demiurgo mencionado seria uma 

espécie de ser com um alto grau de filosofia e divindade e o daîmon pessoal serviria de 

aspecto inicial para o desenvolvimento dos homens em direção ao se encontra tal demiurgo. 

Contudo, as ações do intelecto (noûs), sendo fundamentais para o florescimento de uma alma 
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divina e afastada dos vícios, tornariam este corpo dotado de conhecimentos, sobretudo, de 

filosofias.  

Contudo, a leitura do Timeu com o auxílio da interpretação de Andrei Timotin, 

surgiram hipóteses de inquietações. Dentro do diálogo, parece que Platão deixa ‗‘solto‘‘ de 

quem seria apto ao exercício pensante. Se para Platão exercer o processo de intelectualização 

é um ato da filosofia e de filosofar, o produto da união da psyché com o noûs geraria um 

produto do ‗‘homem filosófico‘‘ ou do ‗‘homem divino‘‘ ou um entrelaçado ao outro. 

Poderia, então, Platão relacionar este ‗‘homem divino‘‘ ao seu velho mestre Sócrates? Visto 

que, no Banquete, o discurso de Sócrates sobre Eros vai designar uma nova ‗‘ordem‘‘ ao até 

então deus olímpico chamando-o de daîmon ou um δαίμον μεγαρ. E ao relatar sua conversa 

com a Diotima de Mantinéia, a sacerdotisa menciona que o próprio velho mestre seria um 

daîmon cuja função seria de ser intermediário entre a ignorância e a inteligência. Assim, 

cabendo a Platão considerar que o velho mestre seria, portanto, a personificação da filosofia 

ou do homem sábio. Dito isso, nossa inquietação, em suma, quer nos fazer perguntar se Platão 

propõe que o ‗‘homem filosófico‘‘ no Timeu seja Sócrates na medida que o torna a 

personificação da própria filosofia. Não obstante, isso seria um trabalho para muitas análises 

profundas nas referências mencionadas o que nos levaria um enorme tempo de trabalho para 

dizer se a hipótese é satisfatória ou não. 

 

Palavras-chaves: daîmon; Platão; alma; noûs, filosofia antiga. 
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5.3.Sobre as concepções de história em Nietzsche e Heidegger
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Desde a época da Segunda Consideração Extemporânea, Nietzsche delineia a sua 

pretensão de executar uma filosofia que leve em conta o sentido histórico como método de 

seu filosofar
78

. O desdobramento de seu pensamento sempre manifestou a importância da 

história para a filosofia. Esse texto datado em 1874 é o onde o filósofo de Basileia se detém 

mais explicitamente ao problema da história e do sentido histórico
79

. Seu objetivo é pensar 

acerca de em que medida a história favorece ou não a vida. A obra se caracteriza por levar em 

conta uma miríade de problemas contemporâneos ao filósofo
80

: é uma crítica ao método de 

ensino vigente na sociedade alemã de sua época, que priorizava um tipo de formação com 

foco na erudição — segundo Nietzsche, uma erudição vazia de propósito; é uma análise 

acerca de como compreender ―história‖
81

 e como o excesso dela pode ser prejudicial ao 

desenvolvimento da autonomia e da autenticidade tanto do indivíduo quanto da sociedade; e 
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também uma espécie de posicionamento próprio em relação a primazia da vida, da lida 

prática, para a concepção de saberes históricos.  

Na primeira seção dessa obra Nietzsche expõe sua crítica à história tomada enquanto 

ciência [Historie]. Ele argumenta que, uma vez que a história adquire esse estatuto, ela se 

torna uma espécie de balanço final para a humanidade, algo desarraigado da realidade. A 

história [Geschichte], por seu turno, só serve à vida na medida em que se encontra sob o 

comando de um poder a-histórico, se ela mesma não se faz soberana perante a vida. Dito de 

outra forma: a história que na sua época foi compreendida como ciência, para Nietzsche, se 

antepõe à vida e a domina; mas, na medida em que ela é dominada pelo poder a-histórico, é 

possível pensarmos como útil para o vir-a-ser de uma cultura
82

. Nessa seara, fica notável que 

o uso do termo ―história‖ é ambivalente
83

. Conforme aponta Frezzatti Jr. (2018) e Kahlmeyer-

Mertens e Santos (2020), Nietzsche utiliza os termos Historie e Geschichte, que, nas 

traduções em português
84

, são referidas apenas com a palavra ―história‖. A palavra Historie se 

refere à ciência histórica, ao registro escrito do passado, enquanto a palavra Geschichte 

designa o próprio fluxo de acontecimentos, o acontecer da história no vir-a-ser. Podemos 

notar, desde agora, que o significado de Geschichte da forma que Nietzsche concebe tem uma 

enorme proximidade com o que à frente será compreendido por Heidegger como historicidade 

[Geschichtlichkeit]. 

Nas seções 2 e 3 do texto, Nietzsche sistematiza o que seria para ele a tríplice divisão 

da história [Historie]. Para ele, a história é pertinente à vida na medida em que indivíduo ―age 

e aspira, preserva e venera, sofre e carece de libertação‖ (NIETZSCHE, 2003, p. 17–18). A 

esses três momentos correspondem, respectivamente, três tipos de história: a monumental, a 

tradicionalista e a crítica.  Esses três modos de conceber a história se regulam a partir da 

compreensão nietzschiana de esquecimento e lembrança, e estão em intima relação com essas 

ideias no próprio texto. É a partir desse par que Nietzsche irá estabelecer o nexo entre 

―história‖ e ―utilidade‖ para a vida. 

A história monumental diz respeito antes àquele indivíduo forte e poderoso, que 

procura modelos e mestres a fim de aumentar seu vigor no próprio exercício da vida. Com 
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isso, na medida em que lembra das grandes histórias antepassadas que não encontra entre seus 

contemporâneos, tal indivíduo procura não se desanimar com a presença de outros que estão 

fracos e sem esperança ao seu redor. Este não se conforma com a situação de seu tempo e 

busca, nos modelos antigos, algo para romper com o fluxo contínuo da história e superar a 

resignação não apenas particular, mas, frequentemente, a de toda uma cultura (NIETZSCHE, 

2003, p. 18). Guiado voluntariamente pela história monumental, ele crê que se o grande foi 

possível uma vez, ele pode ser possível novamente (NIETZSCHE, 2003, p. 20). Contudo, 

quando esquece que cada época possui sua especificidade e que para todo grande 

acontecimento há uma preparação, que não podemos conceber cada acontecimento 

isoladamente, o indivíduo novamente corre perigo de sobrepujar a história na sua relação com 

a vida
85

. 

A história tradicionalista está em relação com aquele indivíduo que persevera e 

venera, que busca com amor e fidelidade conservar o passado no presente (NIETZSCHE, 

2003, p. 25). Para ele, todo detalhe recebe a mesma consideração e valor
86

. Lembra de suas 

origens e busca conservá-la a fim de manter as mesmas condições, compreendidas como 

favoráveis, para a nova geração de indivíduos. Tal tipo de história favorece a vida quando 

funda uma cultura numa tradição forte, quando fornece à nova geração certo subsídio cultural 

no qual se inspirar. Contudo, na medida em considera tudo como de igual importância e se 

satisfaz com o acúmulo desenfreado de lembranças passadas, não promove a transformação e 

elevação da cultura para outro patamar. Ou seja, esquecendo da relação mais saudável que se 

pode estabelecer com a história, o indivíduo procura eternizar o passado e compreende que a 

vida é para se conservar em vez de gerar novas formas de viver
87

.  

Acerca da história crítica, Nietzsche não demanda muita letra. No entanto, não 

podemos deduzir disso que ela não tem igual importância na configuração triádica que fora 

                                                           
85

 SAMPAIO (2005), p. 42. ―Desprezando os detalhes, as vicissitudes de cada realidade passada, a história 

monumental esquece-se de que há uma preparação para os grandes acontecimentos, que eles não se ligam como 

num passe de mágica. Em sua cegueira das causas, torna-se uma coleção de ―efeitos em si‖. Ela assemelha-se às 

ficções míticas: engana através da analogia. Ao celebrar o passado desse modo, ditando inclusive os cânones da 

arte, possibilita que os impotentes e inativos, quando dela se apoderam, ditem também que nenhuma espécie 

elevada de arte, mesmo ―renovada‖, deva surgir: castra os espíritos vigorosos, os quais se apropriam do passado 

para compor formas superiores de práxis‖  
86

 NIETZSCHE (2003), p. 27–28: ―O sentido tradicionalista de um homem, de um município, de todo um povo 

tem sempre um campo de visão maximamente restrito; ele não percebe a maior parte do que existe e, o pouco 

que vê, ele vê muito próximo e isolado; não consegue mensurá-lo e, por isto, toma tudo como igualmente 

importante, cada indivíduo torna-se importante demais. Desse modo, não há para as coisas do passado nenhuma 

diferença de valor e de proporção que fizesse, verdadeiramente, justiça às mesmas, sua medida e proporção: sua 

medida e proporção passam ser estabelecidas pelo olhar tradicional para trás de um indivíduo ou povo‖. 
87
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estabelecida. Ele vê na história crítica uma espécie de balanço para as duas outras 

mencionadas. Segundo o autor, o indivíduo guiado por esse tipo de história busca, sobretudo, 

ultrapassar as condições de vida pré-estabelecidas na medida em que sofre e necessita de 

libertação. Aqui, o impulso vital toma conta e exerce toda força. A justiça com o passado não 

é um ponto de consideração, pois, segundo o filósofo, na atitude crítica ―viver e ser injusto 

são uma coisa só‖ (NIETZSCHE, 2003, p. 30). Nietzsche, então, confere o aspecto perigoso 

da história crítica em relação com certo tipo de esquecimento: o fato de que agimos contra o 

passado nos esquecendo dele não implica que não iremos repeti-lo. A cegueira diante das 

atrocidades do passado apenas nos condiciona a repetição inclusive do que houve de ruim em 

épocas passadas. Com esses três tipos de história, Nietzsche esperou mostrar os perigos da 

história à vida. Todas elas são suscetíveis de não contribuir para o fortalecimento da vida e da 

cultura. Nietzsche não encara nem o esquecimento nem a memória enquanto, em si mesmos, 

perigosos. Tem de haver, portanto, um balanço entre consciência histórica e o poder a-

histórico. Defende ele, então, que a história concebida como ciência é prejudicial por produzir 

o fluxo da história enquanto ―fatos puros‖. 

Nesse contexto da Segunda Extemporânea que surge como interlocutor de Nietzsche o 

fenomenólogo Martin Heidegger. Não obstante a exaustiva tentativa heideggeriana por uma 

apropriação do pensamento nietzschiano a partir de uma confrontação
88

 entre os anos de 

1936-1940, desde Ser e Tempo o fenomenólogo conferia à Segunda Extemporânea uma alta 

estima pessoal. O §76 (A origem existencial da historiografia a partir da historicidade do 

Dasein ) da sua principal obra faz uma remissão direta à relevância do pensamento sobre a 

tipologia da história e o sentido histórico, que sugere que houve uma verdadeira influência 

positiva da filosofia nietzschiana para o desenvolvimento da sua própria concepção de 

historicidade. 

O contexto ao qual se refere o parágrafo é o de que todo conhecimento historiográfico 

— e dos demais saberes particulares — está fundamentado na historicidade do Dasein que 

fora exposta acima. Ou seja, o modo de produzir conhecimento historiográfico, ao fim e ao 

cabo, depende da historicidade do Dasein. Heidegger irá defender que essa produção deve 

estar ancorada numa historicidade própria. Um ―objeto histórico‖, como restos, monumentos, 

antigos escritos, só é histórico porque o ente com o qual ele se relaciona é histórico. Apenas 

porque a própria temporalidade ekstática do Dasein pode abrir o ―passado‖ é que se pode 

caminhar na direção dele e explicitamente torná-lo tema de análise. Heidegger, seguindo o fio 
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condutor de Nietzsche, não vai estar de acordo com uma visão da historiografia como 

―ciência‖. Sua argumentação vai pelo seguinte caminho: na ciência historiográfica, os objetos 

históricos são tomados como fatos. Todo material se torna simplesmente dado, e a própria 

compreensão da temporalidade do Dasein adquire o estatuto do modo de ser simplesmente 

dado (―fluxo de vivências ou de agoras no tempo‖). Os eventos ―históricos‖ são 

compreendidos como se fossem pontos soltos no tempo. Inclusive, aprendemos ―História‖ nos 

anos iniciais de nossa formação escolar dessa maneira: como se o que aconteceu fosse um 

―fato‖ histórico isolado aliado a outro ―fato‖ isolado. Não há a dimensão viva na história 

tomada como ciência. O Dasein se torna um exegeta que se põe em um papel de máxima 

impessoalidade — sem que, com isso, consiga de fato desaparecer, já que a própria ausência 

de vividez no texto historiográfico se torna patente.  

Heidegger comenta que as coisas de outrora — construções arquitetônicas, restos, 

relatos — são apenas material possível de análise histórica. Mas não são em si mesmos 

históricos. Desse modo, fica a reflexão de se ―será, portanto, o possível tema da 

historiografia? Todo o seu sentido não reside, unicamente, nos ‗fatos’, isto é, no modo como 

de fato foi?‖ (HEIDEGGER, 2015b, p. 487). Aqui Heidegger transpõe a questão da 

fatualidade necessária para o fazer historiográfico em direção à questão da possibilidade, o 

que perpassa todo o escopo da obra Ser e Tempo. O tema próprio da historiografia não é o fato 

que vigorou em um tempo passado uma única vez e já não exerce força, mas, ao contrário, 

aquele acontecimento que vige no nosso presente, que pode ser visto ou vislumbrado como 

possibilidade fática que vigorou na existência e que mantém seu vigor. A força do possível, 

quando não distorcida pela opacidade de uma lida supratemporal, pode mostrar-se no 

presente e abrir caminhos porvindouros. Ou seja, a abertura historiográfica, ela mesma, se 

temporaliza também a partir do porvir. Segue-se que a ―objetividade‖ da historiografia se 

configura ―pela possibilidade de apresentar, sem encobrimentos, à compreensão o seu ente 

temático na originariedade de seu ser‖ (HEIDEGGER, 2015b, p. 488). Em suma: a exigência 

de universalidade imposta pelo impessoal não configura, de modo algum, mais objetividade 

do que a historiografia guiada por uma compreensão própria da historicidade. 

Heidegger encara a ―utilidade‖ e a ―desvantagem‖ da história para a vida como 

expressões respectivamente equivalentes
89

 a um agir próprio ou impróprio na relação do 
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Dasein com sua historicidade e, por conseguinte, com a historiografia. O fenomenólogo 

alemão explicita que Nietzsche viu o essencial sobre esse assunto. O ponto de Heidegger, em 

poucas palavras, é que Nietzsche vislumbrou a estrutura triádica da historicidade do Dasein a 

partir da sua tipologia triádica da história. Como o próprio Heidegger diz, ele ―reconheceu o 

essencial‖ (HEIDEGGER, 2015b, p. 489). A questão para Heidegger é que por mais que ele 

tenha entrevisto, ele não chegou a apresentar de forma sistemática. Essa tarefa ficou por fazer. 

É inconsistente conceber que Nietzsche pudesse ter uma preocupação com o tema da 

historiografia direcionado a temporalidade humana a ponto de levar a cabo a empreitada, 

ainda mais nos termos existenciais que o fenomenólogo alemão propõe. Todavia, Heidegger 

se autoriza a complementá-lo, ou simplesmente utilizá-lo de inspiração para pensar o tema da 

história articulado com a temporalidade ekstática do Dasein.  

Quando Heidegger expressa que a divisão triádica nietzschiana dos tipo de história 

―não é acidental‖ (HEIDEGGER, 2015b, p. 489), está, na verdade, dizendo que por sermos 

estruturalmente ser-sido, presente e porvir, a história só poderia ser compreendida 

propriamente à luz desse tripé. A análise, por conseguinte, esclarece como essa historicidade 

própria se relacionaria com a historiografia, também em sentido próprio. O Dasein que existe 

propriamente como porvir, aberto em sua decisão, retoma as possibilidades monumentais da 

existência, projetando-se a partir delas na antecipação. A historiografia que se relaciona com o 

porvir, portanto, é a monumental. Enquanto ser-sido, o Dasein está entregue a 

responsabilidade do seu estar-lançado. Se apropriando das possibilidades oriundas da 

retomada, também se torna viável a veneração daquele sido que se revela na possibilidade 

assumida na decisão. Dessa maneira, a historiografia monumental própria abriga também a 

historiografia antiquária ou tradicionalista. Por fim, o Dasein se temporaliza também na 

atualidade, conjuntamente com o porvir e o ser-sido. O instante de decisão que se abre no 

presente representa o sentido próprio de ser atualidade. Essa atualidade, assumindo as 

possibilidades na retomada e antecipando o seu porvir, desatualiza-se do ―agora‖. Desta 

forma, a historiografia própria é sempre, também, uma historiografia crítica do seu ―hoje‖. A 

unidade da historiografia própria, por fim, estaria fundamentada na historicidade própria do 

Dasein, que, por sua vez, se fundamenta na temporalidade ekstática enquanto sentido 

ontológico do Cuidado [Sorge].  

                                                                                                                                                                                     
historiografia agora tende a separar o Dasein de sua historicidade autêntica. Esse é o "dano" que a 

historiografia pode causar à "vida". Qualquer "utilidade", ao contrário, é a função que a historiografia 

pode assumir no contexto da existência autêntica - e, portanto, da historicidade - do Dasein. Pode, não 

deve: a historiografia pode, de fato, ser "útil" em vista da existência autêntica, mas não é necessária. A 

historicidade autêntica ‗não precisa necessariamente de historiografia. As épocas não historiográficas não são, 

por isso mesmo, não históricas‘!‖. 
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É notável até aqui que não há, de fato, uma equivalência entre o que Nietzsche 

compreende da estrutura triádica da historiografia e o que Heidegger elabora. Tal unificação 

dos três tipos de historiografia em uma estrutura ontológica das ekstases temporais do Dasein 

não se mostra em Nietzsche. Na verdade, não há mesmo a intenção de Nietzsche de unificá-

las, muito antes de distingui-las e mostra-las como opostas
90

.  Outro ponto importante é que 

Heidegger trata apenas da historiografia própria, isto é, não fala em nenhum momento das 

―desvantagens‖ da historiografia. Como se articularia essas desvantagens de maneira 

unificada? É viável pensar dessa forma a partir de Nietzsche? Ao que tudo indica, não. Por 

esse fio interpretativo de Heidegger, também o esquecimento (o poder a-histórico!), tão 

relevante para pensar o dinamismo na relação do Dasein com a história, fora deixado de lado.  
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5.4. A Noção de Natureza Humana na Ética de Spinoza 
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Para Spinoza, o homem é extensão e pensamento. E se propor a analisar a natureza 

humana é analisar a própria essência do homem, pois, por definição essência é ―[...] aquilo 

que, dado, a coisa é necessariamente posta e, tirado, a coisa é necessariamente suprimida;‖ 

(EII, Def2 e E2P10S2)
91

.  Se o homem não é uma substância, conclui-se que ele não existe 

necessariamente, haja vistas, que sua essência não envolve uma existência necessária, isto é, 

ele é um modo finito, e o existir não pertence a sua natureza porque ele não é causa de si. 

Neste contexto, o homem deve necessariamente ser concebido e existir por outro além dele 

mesmo, ou seja, o modo finito, em razão de sua finitude, não pode determinar por si mesmo a 

sua existência. Como defende Spinoza: ―A essência do homem não envolve existência 

necessária, isto é, pela ordem da natureza tanto pode ocorrer que este ou aquele homem exista 

como não exista.‖ (EII, Ax. 1). Além disso, o filósofo holandês acrescenta explicitamente que 

o ser da substância não constitui a forma do homem (EII, P10, S1); ou seja, não há relação 
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necessária entre a essência e a existência de todo ser que deva sua existência a uma causa 

exterior.  

Spinoza busca operar uma distinção radical entre a substância e os modos, aquilo que 

ele entende por causa sui, isto é, a essência da substância que envolve sua existência. Desse 

modo, a univocidade dos atributos não implica nenhuma desordem de essências, visto que os 

atributos constituem a essência da substância, mas não constituem a dos seus modos. Isso 

implica que a essência do ser humano não pode ser posta diretamente pela substância  

absolutamente infinita, ou seja, Deus ou pelos atributos que são infinitos em seu 

gênero, pois senão o homem seria necessariamente dado e também existiria necessariamente. 

Todavia, a natureza humana não pode existir e nem ser concebida sem os atributos que são, 

em certo sentido, a própria substância. Por causa disso, pode-se dizer que a essência do 

homem – ou sua natureza – é constituída por modificações definidas dos atributos do próprio 

Deus (EII, P10, C).  

Victor Delbos em sua obra, O Espinosismo se refere ao uso da experiência por 

Spinoza, com relação à determinação dos caracteres principais da natureza humana, 

condicionando este uso à explicação racional, logo a seguir, daquilo que a experiência 

mostrou a Spinoza (Delbos 6, p.84). Segundo o comentador, desta experiência ou observação 

sensível, Spinoza retém certos fatos gerais incontestáveis aos quais nomeia de ―axiomas‖. A 

utilização deste nome para os ―fatos gerais incontestáveis‖ retidos da experiência iguala estes 

às proposições gerais imediatamente evidentes que devem ser admitidas sem demonstração; 

ou seja, os fatos gerais retidos da experiência tem o mesmo valor dos ―verdadeiros axiomas‖ 

da Ética, pois este nome até então só fora utilizado por Spinoza para a denominação das 

―proposições gerais imediatamente evidentes que são admitidos sem demonstração‖.Delbos 

também defende, que os fatos gerais incontestáveis retidos da experiência são os axiomas da 

Parte II da Ética (no início): o axioma II ―O homem pensa‖, o IV ―Sentimos que um certo 

corpo é afetado de muitas maneiras.‖ E o V ―Não sentimos nem percebemos nenhuma outra 

coisa singular além dos corpos e dos modos do pensar‖ (Delbos 6, p. 84).  

Considerando que a natureza humana é constituída de modos dos atributos de Deus, e 

estes atributos são concebidos por si e o conhecimento de um não pode ser deduzido do outro, 

ainda que existam infinitos atributos, pode-se concluir que só podemos conhecer dois dos 

atributos divinos: o atributo extensão e o atributo pensamento. Dado isso, a natureza do 

homem só pode ser definida como modos destes dois atributos. Assim, pelo axioma II, citado 

acima, ―O homem pensa.‖, segue-se então que ele é constituído por um modo do atributo 

pensamento: a ideia, pois, de todos estes modos é por natureza o primeiro e, sendo ela dada, 
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os outros modos, aos quais ela é anterior, devem existir no mesmo indivíduo. Desse modo, 

uma ideia é o que primeiramente constitui o ser atual da mente humana (EII, P11D), mas esta 

ideia não pode ser a ideia de algo que não existe realmente, pois neste caso a mente não seria 

uma ideia real, poderia ser entendida como uma quimera simplesmente um nada. Resultando 

que, se a mente do homem é uma ideia, ela necessariamente é uma ideia de algo que existe 

realmente (EII, P11D).  

Neste ponto, intervêm os axiomas citados acima, o axioma IV: ―Sentimos que um 

certo corpo é afetado de muitas maneiras.‖ E o axioma V: ―Não sentimos nem percebemos 

nenhuma outra coisa singular além dos corpos e dos modos do pensar.‖. Pelo primeiro, segue-

se que as ideias de afecções de nossa mente necessariamente são de certo corpo ou de um 

certo modo do atributo extensão; pelo segundo, segue-se a exclusão da possibilidade de 

qualquer outra coisa além do corpo ser o objeto da mente, ou seja, se a mente humana é uma 

ideia, se nós sentimos que um determinado corpo possa ser afetado e nós não sentimos nada 

além dos corpos e dos modos do pensar, então a mente do homem é uma ideia ou de um corpo 

determinado ou de um modo do pensamento. Assim, fora da ideia como modificação do 

pensamento, ou ideia que implica o conhecimento do seu objeto, não é possível perceber nada 

além dos corpos. Portanto, a mente humana é essencialmente uma ideia, e o objeto que 

constitui a mente humana é o corpo, melhor dizendo, um modo definido da extensão, 

existente em ato, e nenhuma outra coisa (EII, P13D).  

Perante o exposto, a mente humana é uma ideia do corpo humano, ou seja, ela 

pressupõe uma relação entre um modo finito do atributo pensamento e um modo finito do 

atributo extensão. Também se pode afirmar que os atributos são distintos entre si e cada um é 

concebido por si, isto é, eles mantêm sua heterogeneidade, ainda que sejam aspectos de uma 

mesma substância (EI, P10). Se ―O conhecimento do efeito depende do conhecimento da 

causa e envolve este último.‖ (EI, Ax4), os modos de cada atributo envolvem apenas o 

conceito do atributo do qual são modos e não o conceito dos demais atributos; assim a ideia, 

enquanto modo do atributo pensamento, não pode ser causada pelo corpo, enquanto modo do 

atributo extensão, ou seja, a relação entre a mente e o corpo não pode ser considerada como 

uma relação de causalidade entre os atributos (ou inter-atributiva). No dizer de Spinoza: ―Os 

modos de qualquer atributo têm Deus por causa, enquanto ele é considerado exclusivamente 

sob o atributo do qual eles são modos, e não enquanto é considerado sob algum outro 

atributo.‖ (EII, PVI).  

Dada essa recusa spinozista da causalidade inter-atributiva pode-se extrair duas 

consequências: a recusa da explicação realista da produção das ideias e a recusa da 
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interpretação idealista da produção das coisas, ou seja, a causalidade inter-atributiva é negada 

em suas duas vias, quer sejam os modos do atributo extensão considerados como causa dos 

modos do atributo pensamento, quer os modos do atributo pensamento sejam entendidas 

como causa dos modos do atributo extensão. Com relação à primeira, na recusa da explicação 

realista da produção de ideias, Spinoza nega que a causa das ideias ou modos do atributo 

pensamento sejam o próprio ideado ou as coisas percebidas por estas ideias. Quanto à 

segunda, ao recusar a interpretação idealista da produção das coisas, Spinoza nega que a causa 

das coisas ou modos do atributo extensão sejam ideias presentes anteriormente no ser divino 

que atuariam como modelos das coisas a serem produzidas.  

A primeira recusa ocorre na proposição V da Parte II da Ética, na qual Spinoza 

considera especificamente as ideias como impossíveis de serem causadas pelos seus 

respectivos ―seres formais‖, isto é, a causa da ideia do corpo ou da mente humana não é o 

corpo: ―O ser formal das ideias reconhece Deus como sua causa, enquanto Deus é 

considerado apenas como coisa pensante, e não enquanto é explicado por outro atributo.‖ 

(EII, P5).  

A segunda recusa ocorre no corolário da proposição VI, desta mesma Parte II, no qual 

Spinoza afirma que ―[...] as coisas ideadas se seguem e se deduzem de seus respectivos 

atributos, da mesma maneira, conforme foi demonstrado, que as ideias se seguem do atributo 

do pensamento, e com a mesma necessidade.‖ (EII, P6, C); ou seja, a causa do corpo não é a 

mente humana ou a ideia deste corpo.  

Exposto isso, excluída a possibilidade da relação causal inter-atributiva, resta-nos 

agora indagar acerca da verdadeira relação entre a mente e o corpo, pois se ambos remetem a 

seus respectivos atributos, então, qual a relação que se estabelece entre a mente e o corpo, ou 

entre a ideia e o seu objeto?  

Os modos de qualquer atributo não envolvem mais que o conceito do atributo do qual 

são modos, pois os atributos da substância devem ser concebidos por si (EII, PV). Assim, os 

modos do atributo extensão ou os corpos, e os modos do atributo pensamento ou as ideias, 

que constituem a natureza do homem, são modos pelos quais os atributos de Deus se 

exprimem de uma maneira definida e determinada (EI, P25, C). Desse modo, os corpos têm 

Deus como causa apenas enquanto ele é considerado sob o atributo extensão; da mesma 

maneira, as ideias têm Deus como causa apenas enquanto ele é considerado sob o atributo 

pensamento (EII, PVI). Portanto, ainda que os infinitos atributos e seus respectivos modos 

sejam heterogêneos e irredutivelmente distintos, suas determinações são compreendidas à 



215 
 

mesma ordem e regras segundo a mesma relação. Nas palavras de Spinoza: ―A ordem e a 

conexão das ideias é o mesmo que a ordem e a conexão das coisas‖ (EII, P7).  

 Deleuze (Deleuze 4, p. 74-75), se detém sobre a questão do paralelismo, e entende 

que Spinoza estabelece uma identidade de ordem entre as ideias e os corpos ou isomorfia, isto 

é, a identidade entre as séries dos atributos da substância absoluta; e uma identidade de 

conexão entre as duas séries ou aquilo que ele entende isonomia, isto é, os atributos produzem 

seus respectivos modos autonomamente, mas agem segundo um mesmo encadeamento e sob 

princípios iguais. Assim sendo, é estabelecida a identidade de ser ou isologia, isto é, a mesma 

coisa é produzida no atributo pensamento sob o modo de uma ideia e no atributo extensão sob 

o modo de um corpo.  

Deleuze estabelece ainda uma distinção precisa entre o paralelismo epistemológico e o 

paralelismo ontológico. O primeiro, ou o paralelismo epistemológico, está expresso na 

proposição VI, da Parte II da Ética, na sua demonstração e no seu corolário; este é descrito 

como o paralelismo que se estabelece entre a ideia e o seu ideato, e segundo Deleuze, conduz 

à simples unidade de um ―indivíduo‖, formado pelo modo de certo atributo e a ideia que 

representa exclusivamente este modo. Este tipo de paralelismo implica a correspondência, a 

equivalência e a identidade entre um modo do pensamento e um modo tomado no seu atributo 

bem determinado, podendo ser expresso pela forma geral: um só e mesmo indivíduo é 

exprimido por certo modo e pela ideia que lhe corresponde, ou seja, a toda ideia corresponde 

qualquer coisa, pois nenhuma coisa poderia ser conhecida sem uma causa que a fizesse ser, e 

a toda coisa corresponde uma ideia, pois Deus forma uma ideia da sua essência e de tudo o 

que dela resulta. Levando-se em consideração o aspecto das ideias e dos corpos, este 

paralelismo se desdobra num caso particular: o paralelismo psicofísico que em momento 

oportuno será retomado. 

O segundo paralelismo ou paralelismo ontológico está expresso no escólio da 

proposição VI, da Parte II da Ética; e consiste no paralelismo que se estabelece entre os 

modos de todos os atributos, modos estes que não se distinguem senão pelos atributos, 

possuindo, uma só e mesma modificação que são exprimidas por todos os modos 

correspondentes que se diferem pelo atributo, ou seja, os modos de todos os atributos 

expressam, nos seus respectivos gêneros, uma única modificação da substância, à semelhança 

dos atributos distintos que expressam uma única substância.  

Em seu percurso argumentativo Spinoza passa a conceber a mente como uma ideia do 

corpo e este por sua vez, como algo realmente existente, pressupondo uma relação entre um 

modo finito do atributo pensamento e um modo finito do atributo extensão, tornado possível 
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pelo Paralelismo, apresentar o que constitui a natureza humana em Spinoza; em outras 

palavras, o corpo, que se mantém através de todas as mudanças que afetam as partes desse 

corpo, está continuamente sujeito ao acaso dos encontros ou ao impacto dos múltiplos e 

variados corpos a sua volta (aquilo que Spinoza entende por afecção) A mente passa a refletir 

estes encontros e através deles, ou das afecções corporais, passa a conhecer os corpos 

externos. É aquilo que o filósofo entende por a ideia-afecção. E o conhecimento imaginativo, 

ou o conhecimento condicionado pela situação de próprio corpo humano, pelo seu 

temperamento, e a experiência prévia e os preconceitos individuais. E é justamente a partir 

desta ideia de homem como ser imaginativo, que somente percebe os corpos exteriores 

através de seu próprio corpo, que Spinoza irá definir os afetos ou sentimentos que serão 

afirmados como as ideias das afecções corporais, que será plenamente desenvolvido na Ética 

III, que trata da natureza e da origem dos afetos.  

 

Palavras-chave: Spinoza, Ética, Natureza humana, Mente, Corpo.    
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INTRODUÇÃO 

É comum pensar na filosofia de Epicuro e instantaneamente associá-la aos temas do 

prazer (hedoné) ou da amizade (philía). O que é menos notado, entretanto, é que ambos estão 
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intrinsecamente relacionados: a amizade é o maior dos bens para o epicurismo e é um meio 

para assegurar a realização do prazer. Neste texto, explicarei como a conveniência mútua 

(ophéleia) está na base da amizade entre os epicuristas, e como esta filosofia relacionou a 

amizade, o prazer, o bem e a felicidade. Partirei da noção de que foi a adesão a um dos 

pressupostos básicos do epicurismo, a dieta dos prazeres, que permitiu que os membros da 

confraria se reunissem sob uma mesma finalidade e uma mesma conveniência. Ressaltando 

que essa dieta, enquanto exercício ou modo de vida, foi capaz de conduzir o sábio à 

tranquilidade (ataraxia) e à autarquia. Depois, mencionarei, brevemente, que a relação que 

existia entre os sábios antes da fundação do Jardim, foi cultivada por meio de cartas e visitas 

que já indicavam a importância da amizade para o epicurismo desde sua origem, e apontavam 

para uma ―sociedade de amigos‖ anterior à comunidade do Jardim. Tanto nessa sociedade 

quanto no próprio Jardim, a amizade era fundada na meditação e na adesão aos mesmos 

pressupostos básicos, ressaltando a dimensão comunitária dessa escola. Com isso, pretendo 

mostrar o quanto a amizade foi importante no interior da confraria, seja para a pretensão 

epicurista de buscar a felicidade (eudaimonía), seja para atingi-la no seu grau máximo.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Na Carta ao seu amigo Meneceu, Epicuro apresenta as razões pelas quais o sábio deve 

realizar toda escolha tendo em vista a satisfação do prazer, e toda rejeição tendo em vista o 

afastamento da dor (2002, p. 35). Nesta filosofia, "o prazer é o início e o fim de uma vida 

feliz" (Id. Ib., p. 37). O que significa que, nela, a felicidade dependia do exercício hedonista 

experimentado e entendido como ausência de dores do corpo (aponía) e ausência de 

perturbações na alma (ataraxia). O alcance desses estados supunha um cálculo, um 

discernimento dos desejos, que podemos chamar de "dieta", "economia" ou "dialética" dos 

desejos, à qual temos acesso por três diferentes fontes: a Carta a Meneceu (EPICURO, 2002, 

p. 35),  a Sentença Vaticana  20 (Id., 2019, p. 62-63) e a Máxima XXIX (DL, X, 149).  

Para o sábio, a pergunta que norteia a avaliação em torno dos desejos, e portanto, seu 

cálculo, é a seguinte: "O que me advirá caso se realize o que está sendo buscado segundo o 

meu desejo, e o que não advirá, se não realizar?" (SV 71). E a resposta para essa pergunta 

envolve a sensatez (phrónesis), da qual resulta o discernimento que o leva a escolher pela 

melhor forma de sentir prazer durante o maior tempo possível (cf. SANTORO, 2007, p. 219). 

Ele entende que a ―melhor forma‖ de sentir prazer está na satisfação do primeiro tipo de 

desejo, os desejos que nos são naturais e necessários, desejos que eliminam a dor da falta e 

não causam perturbações na alma. São, por exemplo, a supressão da sede com um copo 
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d‘água ou da fome com um pedaço de pão. Totalmente de acordo com a nossa natureza, esses 

prazeres são facilmente alcançáveis (cf. EPICURO, 2002, p. 41). Já o segundo tipo de desejo, 

os desejos naturais, mas não necessários, se não forem precedidos por um exame, podem 

resultar em tristezas e perturbações. E embora possuam a mesma natureza que os primeiros 

desejos, eles são saciados de modo diferente: ao invés de suprimir a fome com um pedaço de 

pão, poderíamos optar, por exemplo, por ambrosias. Esses desejos precisam de uma cautelosa 

triagem, a fim serem praticados com moderação. Por fim, o terceiro tipo de desejo, os que não 

são nem naturais nem necessários, são considerados difíceis de satisfazer, pois extrapolam os 

limites da natureza, e estão relacionados ao ego, à vaidade, à ganância… São, por exemplo, o 

desejo exagerado da posse de bens, do reconhecimento político ou da fama. São considerados 

bens imaginários, eleitos por aqueles que fundamentam seus desejos em opiniões vazias; 

aqueles que são nomeados, muitas vezes, por Epicuro, como ―multidão insensata‖ (cf. SV 67).  

O sábio epicurista, para evitar a dor e a perturbação, precisa não só se afastar dos 

desejos não naturais e não necessários, mas das pessoas que os perseguem e dos espaços em 

que são cultivados. Isso significa que o prazer do hedonismo epicurista consiste na garantia de 

suprir, simples e frugalmente, as necessidades básicas do ser humano. Segundo Epicuro, 

quem tem garantido dignamente a supressão da fome, da sede e a obtenção do abrigo, 

"disputaria pela felicidade até com Zeus" (SV 33, trad. Moraes). Uma vez habituado ao 

simples, o sábio não precisaria de muito para ser feliz porque a sua felicidade estaria na vida 

comedida. Graças a isso, diante de uma ocasional "abundância", isto é, diante de um desejo 

natural, mas não necessário, o sábio poderia se satisfazer sem que esse desejo fosse sucedido 

de perturbações. Seria como, por exemplo, optar pela possibilidade de suprir a sede não com 

um copo d‘água, mas com uma taça de vinho. Isso significa que, se algo que é, em primeira 

instância, supérfluo ou difícil de obter (EPICURO, 2002, p. 41-43), isto é, se algum luxo 

aparecesse enquanto uma possibilidade para o epicurista, ele não negaria a sua fruição porque 

seria capaz, por exemplo, de usufruir do vinho sem temer a sua falta, uma vez que a água já 

lhe seria suficiente. Sobre esse ponto, cito uma das mais conhecidas ―falas‖ de Epicuro: 

"Manda-me um pequeno pote de queijo, para que eu possa banquetear-me quando tiver 

vontade" (DL, X, 11). Nota-se que esse "quando tiver vontade", isto é, o fato de ter o alimento 

relativamente suntuoso em suas mãos, mas só ingeri-lo quando lhe for mais conveniente, pode 

denunciar um domínio humano da própria ação, que é característico do que Epicuro entende 

por "autarquia".  

À liberdade resultante do cálculo (logismós) e do discernimento (phrónesis) sobre 

aquilo que se deve escolher, o prazer, e sobre aquilo que se deve rejeitar, a dor, dá-se o nome 
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de autarquia. O sábio epicurista é autárquico quando, seguro de seus princípios, tem o 

domínio da sua escolha e pode agir a partir de si mesmo. Por isso, é muito comum lermos que 

o sábio age katha phýsis, isto é, de acordo com a natureza. 

Ora, até aqui, procurei evidenciar a ligação entre o prazer, entendido como aponia e 

ataraxia, o bem e a felicidade em Epicuro. Nesse percurso, vimos que o sábio é autárquico, 

isto é, que tem o princípio da ação em si mesmo (SILVA, 2018, p. 108), e que esta ação é 

orientada por um cálculo dos desejos. Chamo esses passos de ―pressupostos básicos do 

epicurismo‖ e a minha finalidade é, a partir de agora, mostrar que a adesão comum a estes 

pressupostos permitiu que os discípulos de Epicuro se reunissem na comunidade do Jardim 

sob uma mesma conveniência (ophéleia). Pretendo, à diante, tratar da relação entre a amizade 

(philía) e a felicidade (eudaimonía).  

Embora Epicuro concorde com Aristóteles (1988) acerca da natureza gregária do ser 

humano, ele acrescenta que comunidade (koinonía), conveniência (ophéleia) e amizade 

(philia) estão intrinsecamente ligados. Para ele, as agregações humanas devem ser ou o 

resultado da amizade, ou devem resultar em relações de amizade. A "sociabilidade" desejada 

pelo epicurista é a que nasce através da busca natural por elos que resultem da e em mútua 

satisfação (cf. Id., 2003, p. 92). À concretização desse elo, dá-se o nome de "amizade", 

excelente por si só e baseada numa conveniência mútua entre dois ou mais indivíduos (cf. SV 

23).  

Sobre a amizade, nos diz Epicuro nas Máximas XXVII e XXVIII (DL, X, 148):  

 
De todos os bens que a sabedoria proporciona para produzir a felicidade por toda a 

vida, o maior, sem comparação, é a conquista da amizade. A mesma convicção que 

nos inspirou a confiança de que nada existe de terrível que dure para sempre ou 

mesmo por muito tempo, também nos habilita a ver que nos limites mesmos da vida 

nada aumenta tanto a nossa segurança como a amizade. 

 

Acredito que essa passagem não poderia ser mais evidente sobre o valor conferido por 

Epicuro à amizade e sobre a relação entre esse valor e a segurança. Também nesse sentido, 

Silva destaca o quanto, para o epicurista, a amizade produz os sentimentos de ―equilíbrio, 

segurança e tranquilidade‖ (2018, p. 154).  

Mas, compreender o valor da amizade para Epicuro, exige abordar sua percepção 

sobre a comunidade humana. Segundo Morel (2011, p. 217), as comunidades são, para o 

epicurismo, associações humanas gestadas, cientes ou não disso, por um acordo que busca dar 

conta daquilo que é útil e necessário aos membros de cada grupo. Toda opção pela vida em 

comunidade, independentemente de suas particularidades, envolve, para Epicuro, a 
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compreensão de que, para convivermos em sociedade precisamos, em primeiro lugar, 

entender que não podemos prejudicar uns aos outros (cf. DL, X, 150).  

Contudo, para a comunidade epicurista, mais importante do que a gestão desse "pacto 

de não agressão" (SILVA, 2003, p. 94), será o elo que rege a própria comunidade. Analisando 

uma associação humana, poderíamos nos perguntar: ela se constitui sobre que conveniências? 

E que tipo de semelhança há entre os seus membros? Porque mais importante do que o acordo 

dentro de uma comunidade, é o tipo de relação que o rege. Se ela não for uma relação de 

amizade que surgiu pelo compartilhamento de pensamentos e ações que convenham a duas ou 

mais pessoas, as chances do acordo funcionar serão mínimas. Nesse sentido, a amizade é o 

fundamento primordial da comunidade epicurista e, portanto, de qualquer acordo estabelecido 

no seio da confraria. Sobre esse ponto, escreve o sábio: ―Toda amizade por ela mesma é 

excelência, ela teve início na utilidade (conveniência mútua)‖ (SV 23).  Ora, no caso do 

epicurismo, nada pode ser mais útil e conveniente do que a realização da própria concepção 

comum de bem e de felicidade, fundada no prazer.  

Segundo Rossi (2017), uma das bases da amizade epicurista são os possíveis atos de 

assistência mútua fundados, justamente, na comunhão de conveniências. O autor acrescenta, 

ainda, que isso faz da amizade em Epicuro um bem robusto: sua bondade está baseada, entre 

outras coisas, na segurança fundada na expectativa do auxílio ou da ajuda do amigo, se 

necessário. Sobre esse ponto, cito a Sentença Vaticana 34: ―Não temos tanta necessidade da 

ajuda dos amigos como da confiança a respeito dessa ajuda‖. E o ponto central para o meu 

argumento é que os amigos epicuristas cultivam a conveniência mútua não só ao colaborarem 

para garantir a obtenção do natural e necessário, mas também pelo reforço do exemplo dado 

pelos próprios amigos aos amigos, na adesão aos princípios que garantem a ataraxia e a 

autarquia. Entendo que esse é um dos aspectos da amizade que motivou a opção de Epicuro 

pela vida comunitária consolidada com a fundação do Jardim, mas que já estava antecipada no 

que chamo de ―sociedade de amigos‖. Essa sociedade entre Epicuro e os seus amigos, parece 

ter se formado através da troca de cartas e de algumas visitas, que já tinham como intuito a 

meditação conjunta dos princípios da doutrina, princípios que foram maximamente 

alcançados com a fundação da comunidade do Jardim.  

Primeiramente, as visitas de Epicuro a determinadas cidades (DL, X, 15) e a constante 

troca de cartas (cf. SILVA, 2015) realizada entre ele e os amigos que fazia nas viagens, foram 

responsáveis por iniciar e solidificar a relação entre o mestre e os seus primeiros discípulos. 

Esta relação se consolidava por uma adesão comum a determinados pressupostos epicuristas, 

sejam eles acerca da natureza, presentes na Carta enviada a Heródoto (cf. DL, X), sejam eles 
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acerca da ética, presentes na Carta enviada a Meneceu (cf. EPICURO, 2002). A importância 

das cartas para a amizade é confirmada por Silva, quando ele diz que existia, cito: ―o 

fortalecimento das relações interpessoais entre os phíloi, por intermédio das cartas, que 

orientam, esclarecem, ensinam a concisão do pensamento e, sobretudo, a confiança e o afeto 

que elas transmitem‖ (2015, p. 252). Sobre esse ponto, acrescenta Clay: ―as ‗cartas a‘ 

endereçadas a um indivíduo, eram ‗encíclicas‘ e constituíam um meio de manter a coesão dos 

‗'amigos-filósofos‘‖ (2011, p. 16). Na mesma linha, também Giovacchini afirma que a prática 

de disseminação da filosofia epicurista já caracteriza o exercício filosófico como algo feito de 

amigo para amigo, essencialmente intersubjetivo (2019, p. 41). 

Parece plausível supor que Epicuro já cultivava uma certa dimensão comunitária de 

sua filosofia enquanto mantinha uma sociedade de amigos e filósofos epicuristas unidos seja 

por correspondências epistolares, seja pelas longas visitas a determinadas cidades. Antes 

mesmo de fundar um espaço para possibilitar a convivência entre os sábios, Epicuro já 

disseminava a ideia da busca de uma conveniência mútua (ophéleia) entre eles. Como 

―conveniência mútua‖ entende-se aquilo que é útil e comum a um grupo de pessoas, e que 

deve ser buscado e exercido como um modo de vida (cf. SILVA, 2018, p. 158). 

A conveniência mútua, que venho ressaltando como característica primordial da 

amizade em Epicuro, consiste na real adesão ao próprio epicurismo e a consequente conquista 

da autarquia e da ataraxia. O que fica evidente ao final da Carta a Meneceu (EPICURO 

2002), é que para se realizar em sua máxima potência, essa adesão precisava ser praticada 

cotidianamente, entre sábios que viviam em comunidade. Sobre esse ponto cito o final da 

própria carta, quando Epicuro se refere à meditação dos princípios que foram expostos a 

Meneceu: "Medita, pois, todas estas coisas e muitas outras a elas congêneres, dia e noite, 

contigo mesmo e com teus semelhantes e nunca mais te sentirás perturbado" (Id. Ib., p. 51).  

Pode-se dizer que neste trecho, identifica-se uma certa necessidade de viver entre os 

"iguais". Isso acontece porque o epicurista, ao realizar a dietética dos desejos, se afasta do 

espaços que cultivam os desejos antinaturais e desnecessários, como sugere a proposição 

"Láthe Biósas!", "Viva latente". Na procura de um lugar afastado, Epicuro funda e leva os 

seus discípulos para um Jardim (cf. DL, X, 15). Mas essa mudança, se vista unicamente sob 

termos geográficos, não garantiria que os desejos não naturais e não necessários deixariam de 

atormentar os sábios, só porque eles estão em um Jardim. Ao contrário, o cuidado em afastá-

los deve estar presente sobretudo no Jardim, cujo modo de vida visa, entre outras coisas, a não 

submeter os sábios às ameaças de sua natureza carnal.  



222 
 

Para que o Jardim fosse suficientemente seguro, foi preciso criar as condições para a 

realização plena dos ideais de felicidade epicurista. E, portanto, foi preciso um compromisso 

dos membros para com esse modo de vida filosófico. Nesse sentido, a amizade foi um 

elemento primordial, porque, como já apontado, fornecia certa confiança no que diz respeito à 

realização segura dos desejos naturais. De fato, Epicuro a considerou um bem imortal: "O 

generoso se entrega à sabedoria e à amizade, das quais uma é um bem mortal, a outra um bem 

imortal" (SV 78).  

  Entender em que medida a amizade foi compreendida a como um bem imortal, 

envolve partir do pressuposto de que os prazeres que são vividos e divididos com 

simplicidade dentro da comunidade do Jardim, podiam ser mais patentemente compreendidos 

e ter seus benefícios mais intensamente sentidos na medida em que eram vividos entre amigos 

(SV 13). Para Rossi (2017, p. 2), este é um dos três elementos da amizade epicurista: ela 

envolve hábitos benéficos concretos. O segundo elemento, como já mencionamos, são as 

possíveis ajudas. E o terceiro e último elemento é a partilha de uma mesma expectativa sobre 

o futuro. Se testemunhamos cotidianamente a escolha, por parte dos amigos, pela realização 

dos prazeres de modo simples e frugal, assim como a felicidade suscitada por essa escolha, 

talvez acreditemos mais firmemente que esse caminho é possível para nós. Nesse sentido, um 

dos grandes benefícios da amizade é que ela envolve um exemplo concreto de que a 

realização da doutrina é possível. Praticada de modo excelente, envolve um percurso comum, 

cujo coroamento é a felicidade.  

 

Palavras-chave: Epicurismo, Comunidade, Amizade, Prazer. 
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As noções de diaphonía (conflito) e isosthéneia (equipolência) compõem instâncias 

fundamentais para a o alcance e a renovação da epokhé no pirronismo. No livro I, das 

Hipotiposes Pirrônicas, Sexto Empírico (séc. II a.C.) nos revela que, por meio dessas duas 

instâncias, o cético vislumbra o labirinto aporético que se impõe aos participantes do 

dogmatismo filosófico, para os quais a verdade já era supostamente conhecida (cf. H.P. I, 4). 

Numa via contrária aos filósofos acadêmicos, que negaram a possibilidade da verdade, os 

dogmáticos afirmavam possuir um conhecimento definitivo sobre os objetos da realidade (cf. 

H.P. I, 2). Enquanto isso, distinta de ambas as orientações, encontrava-se a filosofia cética, 

que, segundo Sexto, jamais teria cessado de investigar.  
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 Após inúmeras tentativas de tentar alcançar essa certeza infalível, o cético deparou-se 

com um conflito irredutível entre as filosofias (diaphonía), em que ―nada é mais isto que 

aquilo‖ (isosthéneia). Por isso, conforme Sexto, a orientação pirrônica, quando observada sob 

o prisma da diaphonía e da equipolência, recebe ainda uma outra denominação. Diz-se que 

ela é igualmente ephética, em virtude da suspensão de juízo (epokhé), que ocorre pelo estado 

de indecidibilidade resultante de sua investigação (cf. H.P. I, 7). Ademais, aparecendo como 

uma uma dýnamis antinômica (cf. H.P. I, 8), não é sem motivo que o ceticismo também pode 

ser lido como um veículo de denúncia do dogmatismo helenístico, pois, os dogmas, na 

acepção admitida pelos pensadores dessa vertente filosófica, consoante Sexto, não passariam 

de crenças esvaziadas de legitimação.   

O lógos da tradição pirrônica, nos termos colocados, explica o porquê de não aceitar 

como válidos discursos contrários versando sobre as mesmas coisas. O motivo, consoante 

Sexto, é que, tais lógoi apresentam-se equipolentes, isto é, equivalentes quanto à credibilidade 

ou incredibilidade. Noutras palavras, nenhum juízo é superior a outros juízos, pois, no que se 

refere às disputas do pensamento especulativo (sobre coisas não evidentes), a neutralidade 

parece ser algo distante e não prometido. O princípio cético, que é o caráter controverso dos 

lógoi, traz a campo uma importante lição: a todo discurso é possível que se evoque um outro 

discurso equivalente (cf. H.P. I, 12). Disso, como sabemos, segue-se a suspensão de 

julgamento e, posteriormente, a tranquilidade. 

Contudo, acerca do momento posterior à epokhé, muitos filósofos não-céticos 

questionaram a plausibilidade de sua realização.  Uma dessas críticas consistia em demonstrar 

que, por rejeitar crenças, o ceticismo culminaria num estado de completa inércia, no qual os 

participantes dessa orientação estariam condicionados a um interminável sono apático.  A 

inação (apraxía), de modo geral, é quase sempre a crítica dirigida à maneira cética de viver 

(PORCHAT, 2006). Entretanto, o cético trata de explicar qual é o sentido da crença rejeitada 

por ele. De acordo com Sexto, as crenças que os céticos excluem de seu modus vivendi são 

aquelas resultantes da investigação científica (cf. H.P. I, 13), na medida em que essas 

pretendem discorrer acerca de objetos não-evidentes, subjacentes à experiência fenomênica do 

mundo.  

 No que se refere à tais espécies de crenças (em objetos não-evidentes), os pirrônicos 

buscando evitá-las, para com isso solapar as perturbações resultantes da invencível polêmica 

filosófica, mantiveram como princípio básico de ação o fenômeno (phainómenon). 

Purificando-se do dogmatismo (HADOT, 1999), o cético vive, como relata Sexto, de acordo 

com as aparências (os fenômenos), as quais são oriundas das afetações involuntárias, aquelas 
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impressões que não são passíveis de intervenção filosófica, pois não escolhemos tê-las; ou 

seja, apenas somos afetados por elas diretamente e de modo passivo (cf. H.P. I, 19).  

 

Dizemos, pois, que o critério (κριηήριον) da orientação cética é a aparência 

(θαινόμενον), chamando assim virtualmente a percepção, pois o que se encontra na 

convicção e na sensação involuntária é ininteligível, pelo qual ninguém disputa 

sobre se o objeto aparece de tal ou qual maneira, mas acerca de se o objeto é em 

realidade tal como aparece. (SEXTO EMPÍRICO, H.P. I, 22, tradução nossa).
92

 

  

Tomando de empréstimo as palavras de Porchat (2013) para explicar essa questão 

cética, ―os que dogmatizam interpretam os fenômenos como realidades, atribuem aos 

fenômenos uma dimensão ontológica. Os céticos não os interpretam, tão-somente os 

reconhecem‖ (p. 297). Ora, com isso, o argumento da inação aparece um tanto frágil. 

Percebemos, por fim, que ele se forma a partir de uma leitura incompleta a respeito da própria 

da tradição cética, embora não possamos ignorar a importância que o mesmo possui para a 

problematização de uma outra curiosa pergunta: o que advém ao cético após a suspensão? Seu 

caráter investigativo promete, ou não, cessar? 

Neste estudo, que tem por finalidade comunicar de maneira mais especializada o 

percurso traçado pelo cético até a imperturbabilidade, examinaremos, de início, quais são os 

elementos integrantes do percurso pirrônico à suspensão, pois nos parecem indispensáveis 

para entender o modo pelo qual o cético obtém a ataraxía. Depois de esclarecidos esses 

tópicos preliminares, relacionaremos entre si as noções de investigação e epokhé no âmbito do 

pirronismo, com o objetivo de apresentar uma explicação para a coexistência de ambas dentro 

do corpus cético.  

 

DIAPHONÍA E EQUIPOLÊNCIA: UMA TRAVESSIA DE NATUREZA PIRRÔNICA 

Que o ceticismo dê uma ênfase especial à antilógica no campo de sua filosofia, é 

evidente. Todavia, havemos de expor que o exercício das antinomias não possui um fim nele 

mesmo, isto é, os pirrônicos se utilizam da argumentação antinômica com um propósito maior 

que a simples refutação das teses adversárias (PORCHAT, 2006). Aliás, é atendendo à 

necessidade de renovação da epokhé que os céticos, pós-conversão, argumentam a fim de 

indicar os prós e os contras de determinada proposição dogmática tendo como interesse a 

imperturbabilidade. Cientes do caráter indecidível das disputas filosóficas, devido a paridade 

persuasiva (equipolência) dos argumentos em concurso, é igualmente sabido que o cético não 

                                                           
92 Decimos, pues, que el criterio de la orientación escéptica ès la aparência, llamando así virtualmente e la 

percepción, pues lo que yace em la convicción y en la sensación involuntária es inivestigable; por la cual nadie 

disputa sobre si el objeto aparece de tal o cual manera, sino acerca de si el objeto es em realidad tal como 

aparece. (SEXTO EMPÍRICO, H.P. I, 22).  
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promete abdicar de um dos elementos mais importantes de sua orientação, a saber, a 

investigativa.  

 Para melhor justificar a afirmação anterior, dizemos que é congênere ao exame cético, 

quando se ocupa da leitura das teses dogmáticas, presumir que, continuamente, haverá de se 

deparar com teorias equivalentes quanto à credibilidade e incredibilidade, de sorte que assim 

possa realizar sua meta: fazer triunfar a suspensão de julgamento (PORCHAT, 2006). Isso 

deixa claro, em outros termos, que a investigação cética é direcionada e, então, concordemos 

que, o cético, ao se dirigir à experiência da epokhé, não o faz de maneira ingênua.  Por mais 

que a suspensão se manifeste subitamente, o pirrônico possui desde cedo uma clara 

justificativa para a sua perseguição, que é a tranquilidade.  

Sabemos que, inicialmente, é por meio da detecção da isosthéneia que o ceticismo 

busca reiterar seu estado suspensivo (ephético).  Entretanto, o que não podemos deixar de 

questionar é aquilo que pode parecer ambíguo em meio a essa constante dinâmica de 

recuperação do modo suspensivo: sob quais prerrogativas o diagnóstico da equipolência é 

dado? A título de tornar o tema mais inteligível, interrogamos sobre em que momento do 

exame cético a equipolência é detectada. De antemão, afirmamos que seria preciso pressupor 

uma relação de mutualidade entre epokhé e isosthéneia para, com efeito, poder enxergar uma 

interação necessária entre elas. E, antes de explicarmos de que maneira se dá esse 

relacionamento entre elas, vejamos em detalhes o que significam ambas.  

A respeito da equipolência, acompanhemos o texto sextiano:   

 

Quando digo ‗a toda razão se opõe uma razão equivalente, quero dizer: ‗a toda razão 

examinada por mim que estabelece algo dogmaticamente, me aparece opor-se outa 

razão, equivalente a ela em verossimilhança e inverossimilhança, que estabelece 

dogmaticamente algo‘, mas indicativo de uma evidente afetação humana para quem 

sofre. (SEXTO EMPÍRICO, H.P. I, 203, tradução nossa).
93

 

 

 Essa passagem remete ao momento da obra em que o cético expõe as máximas e 

expressões céticas, essenciais para o registro da acepção do vocabulário da tradição pirrônica. 

Muito embora no referido fragmento ele não se pronuncie em torno da suspensão de juízo, 

ocupando-se apenas em aclarar o significado da equipolência, é oportuno lembrar que, na 

ausência do conflito equipolente, a suspensão de juízo não seria alcançada, pois ―se diz 

‗suspensão‘ porque a mente é deixada em suspenso de modo que nem afirma nem nega nada, 

                                                           
93

 Así, cuando digo ‗a toda razón se opone una razón equivalente‘, quiero decir: ‗ a toda razón examinada por mí 

que estabelece algo dogmáticamente, me parece oponerse otra razón, equivalente a ella en verosimilitud e 

inverosimilitud, que estabelece dogmáticamente algo‘; sino indicativo de una afección humana evidente para 

quien la padece. (SEXTO EMPÍRICO, H.P. I, 203).  
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por causa da equipolência do que se investiga‖
94

. (SEXTO EMPÍRICO, H.P. I, 196, tradução 

nossa). E, uma vez conscientes disso, podemos dizer que é sempre em torno da equivalência 

das razões que o cético renova sua experiência ephética, assim como a investigação implica 

todo percurso à detecção, através das antinomias, da imposição da isosthéneia sobre os 

discursos dogmáticos.  

De fato, como nos diz Patrick:  

 

O método, entretanto, pelo qual a ataraxia ou a paz mental pode ser atingida, era 

peculiar ao cético. É um estado de equilíbrio psicológico que resulta da igualdade da 

força dos diferentes argumentos que são opostos uns aos outros, e da consequente 

impossibilidade de afirmar em relação a um ou a outro que ele é correto. (2011, p. 

36).  

  

Vemos, portanto, diante das circunstâncias postas, uma clara relação entre e 

equipolência e suspensão de juízo. Contudo, para que isso se torne ainda mais cognoscível, é 

necessário, novamente, precisar o jogo dialético pirrônico. Para tanto, agora, iremos observar 

o quarto modo, dos clássicos dez modos
95

 que possibilitam a renovação da experiência 

suspensiva cética. A título de explicação, selecionamos esse modo em especial porque, nele, 

Sexto parece trazer de modo mais conciso seu esquema de refutação sobre a fragilidade de 

fundar, sob o prisma das faculdades humanas, um critério para o conhecimento.  

O quarto modo
96

 dos dez pelos quais Sexto Empírico explana a suspenção do juízo se 

baseia no que ele chama ―circunstâncias‖ (peristáseis). As circunstâncias podem ser 

compreendidas como ―estados nos quais estamos‖, isto é, condições físicas e mentais que 

possuímos e que influenciam nas nossas percepções. Sexto Empírico afirma serem 

circunstâncias: estados naturais ou inaturais, vigília e sono, carência e saciedade, idade, 

movimento e repouso, delírios e entre outros.  As condições físicas ou mentais em que nos 

encontramos interferem no conhecimento sensorial direto.  Assim, por exemplo, um alimento 

parece muito saboroso em virtude de nossa fome; de igual modo, pessoas que deliram podem 

pensar que ouvem vozes divinas; porém, à medida que não participamos dessa experiência, 

delas discordamos pelo fato de não estarmos imbuídos em tais circunstâncias.  

No âmbito das peristáseis, não é possível sequer desqualificar ou tornar 

desprivilegiadas as representações daqueles que se encontram em um estado dito inatural, pois 

                                                           
94

 [...] ―Se dice ‗suspensión porque la mente en suspenso de modo que ni afirma ni niega nada, a causa de la 

equipolencia de lo que se investiga.‖ (SEXTO EMPÍRICO, H.P. I, 196).  
95

 Atribui-se a Enesidemo (séc. I. a.C) a elaboração sistemática dos trópoi ou modi da suspensão do juízo. 

Segundo Brochard, ―com a palavra tropos (ηρόποι; empregam-se também as palvras ηόποι e λόγοι), os céticos 

designavam as diversas maneiras ou razões pelas quais se chega a esta conclusão: deve-se suspender o juízo‖ 

(2009, p.261).  
96

 Cf. H.P. I, 100-117.  
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tendo em vista que para uma pessoa doente, por exemplo, o normal é estar doente, 

igualmente, para uma pessoa saudável, o normal é estar saudável. Por essa razão, segundo 

Sexto Empírico, não possuímos critério para escolher entre uma representação ou outra, 

porquanto, ambas as representações derivam de indivíduos que possuem disposições 

particulares (diathésis). Sendo assim, nossas impressões sensoriais, de acordo com Sexto, não 

nos fornecem um conhecimento em si sobre as coisas; ocorre o contrário, pois, a partir de suas 

informações, constituímos apenas um saber relativo.  O que justifica essa conclusão é o fato 

de as impressões sensórias corresponderem aos nossos estados naturais ou inaturais. Para 

exemplificar mais uma vez, Sexto Empírico relata que quando estamos sonhando acreditamos 

que os objetos percebidos no sonho são reais e, da mesma forma, quando estamos acordados 

acreditamos que os objetos que percebemos na vigília são reais.   

O problema é, para Sexto, afirmarmos a existência real de objetos não-evidentes, pois, 

em diversos casos, somos induzidos pelos sentidos a acreditar que representamos a natureza 

real dos objetos e, no entanto, devido a contingência dos dados recebidos pelos sentidos, 

precisamente porque as informações recebidas através deles podem ser modificadas pelas 

circunstâncias (peristáseis), o conhecimento sensorial direto não é capaz de fixar um 

conhecimento objetivo do mundo, limitando-se a informações relativas.  

Em decorrência disso, caímos, consoante Sexto, em uma discrepância ou desacordo 

(diaphonía). A tal desacordo, porém, não há saída, porque as pessoas sempre estão 

condicionadas por circunstâncias. Se o indivíduo pretender que sua crença seja 

universalmente aceita, irá se deparar com uma controvérsia, ou seja, participará de uma 

disputa de opiniões dessemelhantes e igualmente defensáveis (isosthéneia) a respeito de um 

mesmo objeto. E, como já é sabido, em havendo discursos equipolentes, segue-se a suspensão 

do juízo.    

Com o auxílio da imagem fornecida pelo quarto modo, havemos de concluir que nem 

a razão é suficientemente capaz de resolver a disputa entre aparências e aparências, aparências 

e discursos sobre a aparência e vice-versa, nem as faculdades sensoriais humanas dão conta 

dessa polêmica. Pois, antes de mais, haja vista que tanto a razão quanto os sentidos têm forças 

equivalentes quanto à credibilidade ou incredibilidade, nenhuma das duas serve como critério 

para validar uma decisão.  

Por fim, concluímos este momento com a seguinte expressão cética: ―nada é mais isso 

do que aquilo‖, pois aqui se verificou que a admissão da epokhé cética depende, por sua vez, 

das noções de diaphonía e isosthéneia. Eis o efeito da investigação cética: a indecidibilidade, 
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que, causada pelo conflito e pelo equilíbrio dos lógoi, oportuniza ao cético a renovação de sua 

suspensão do julgamento.   

A EPOKHÉ: UMA IMPERATIVA POLÊMICA FILOSÓFICA 

Uma objeção comum à Sképsis sempre foi a questão da conciliação entre a suspensão 

de juízo (epokhé) e a continuidade da vida. Pressupõe-se, naturalmente, que o cético vive um 

completo afastamento do mundo, pois sem dar assentimento às crenças filosóficas, encontrar-

se-ia destinado à inação (apraxía). Como resposta a essa conhecida objeção, torna-se 

necessário, mais uma vez, frisar que a grande diferença entre o pirrônico e os demais filósofos 

helenistas reside no fato de o cético evitar os pronunciamentos acerca das coisas não-

evidentes, sejam da parte dos filósofos, ou mesmo dos indivíduos comuns.  

Quanto a esses tipos de discursos, certamente, o cético suspende o juízo (epokhé), uma 

vez que se vê impossibilitado de deliberar sobre questões dessa natureza sem estar 

comprometido com a precipitação, condição essa que procura sempre desviar.  Entretanto, 

devemos inquirir: a suspensão cética do juízo ocorre de modo voluntário, ou se manifesta de 

modo imprevisto?  

O verbo grego utilizado por Sexto para designar a suspensão de juízo chama-se 

epékhestai, variante na voz passiva do verbo relativo à epokhé, o qual pode ser ser traduzido 

por ―ser suspenso‖, ―ser retido‖ (cf. H.P. I, 196). Após essa consideração linguística, 

deveremos, daqui em diante, nos ocupar com a análise de uma tese interessante sobre o 

fenômeno da epokhé, a saber, com a intepretação que a concebe enquanto um um páthos. 

Optamos por sua escolha pois consideramos ser possível, por meio dela, explorar algumas das 

principais polêmicas que giram em torno desse conceito. Por exemplo, se a abstenção de juízo 

é um páthos, algo que se impõe de maneira involuntária, ocasional, como explicar um exame 

cético direcionado ao propósito da ataraxía? Essa, seguramente, é uma das intrigantes 

indagações com que estaremos preocupados a partir de agora. Sigamos a sua apreciação.  

O ponto inicial de nossa reflexão é o seguinte: de que forma compreender o ceticismo 

como capacidade (dýnamis) antinômica contínua, e não como uma tese epistemológica geral? 

Segundo o professor Roberto Bolzani, em seu artigo intitulado A Epokhé Cética e seus 

Pressupostos, o uso das expressões ―devemos suspender o juízo‖, ―suspendemos o juízo‖ etc. 

devem ser compreendidas no sentido de uma acumulação da experiência cética de renovação 

desse estado suspensivo. Melhor dizendo, a carga semântica das fórmulas exemplificadas 

antes, conforme Bolzani, revela uma espécie de momento lógico-temporal que remonta, no 

que lhe concerne, a um momento ―pré-cético‖ e a um estado posterior a conversão pela 

epokhé.  
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De acordo com Bolzani, essa conversão consiste numa eventual mudança de 

pressuposto, a dizer:  

 

O filósofo ―pré cético‖, que será acometido de epokhé que por ela deverá guiar-se, 

deve suprimir o elemento volitivo da busca e da detecção da verdade, considerando 

que toda e qualquer crença deve passar pelo crivo da confrontação e oposição dos 

argumentos. (2008, p. 15) 

 

Sobre essa etapa, em que o cético deverá permanecer desvinculado de qualquer 

opinião ou crença, balizando-se somente por um ininterrupto ânimo crítico face às teorias 

dogmáticas, temos a epokhé sendo admitida como um páthos. O problema, conforme Bolzani, 

gira em torno de não haver uma distinção ente um estado particular de epokhé e a ideia de 

uma dýnamis que continuamente a persegue. Aliás, seria necessário perceber, segundo o autor 

da tese, que ―mais que consequente, a epokhé como páthos é fundante‖ (BOLZANI, 2008, p. 

14).  

Tornar-se-ia, nos termos explicados, ilegítima a ideia de que a suspensão de juízo 

culminaria numa tese negativa sobre a realidade, pois o cético não abandona a investigação, 

nem pretende convencer a outros de que o correto seria a abstenção. Nesse sentido, o 

pirrônico é apenas alguém que se convence da equipolência e da diaphonía, e isso porque, no 

decorrer de sua própria experiência investigativa, diante da ausência de possibilidade de 

decisão racional, foram essas instâncias que o levaram a um estado suspensivo (BOLZANI, 

2008). Além disso, existe, como marca diferenciadora da dýnamis cética, o fim pela ataraxía, 

o que não autorizaria, paralelamente, vincular ao ceticismo a intensão de dogmatizar em nome 

da verdade de sua suspensão, tampouco qualquer outro motivo.  

Em linhas gerais, enquanto os dogmáticos têm suas forças direcionadas para o alcance 

de uma ―verdade‖ capaz de tornar justificável seu conjunto de opiniões, os céticos ocupam-se 

em demonstrar para esses o quanto seus discursos ainda necessitavam de legitimação 

(VERDAN, 1998). Isto é,  

 

O ceticismo pirrônico não concebia a ideia de uma ―suspensão universal de juízo‖ a 

não ser num sentido acumulativo: não lhe interessava elaborar uma ―tese 

epistemológica geral‖ — por exemplo, o Deus Enganador cartesiano — que 

colocasse em suspensão todas as questões sobre o mundo, porque se via como uma 

disposição salutar que deve curar os homens do dogmatismo. (BOLZANI, 2008, p. 

17).   

 

 

Ora, se podemos afirmar que Pirro de Élis declarava alguma finalidade, então ela 

consistia no alcance da ataraxía, por intermédio, é claro, do repouso mental associado à 

suspensão do juízo (cf. H.P. I, 10). Porém, Sexto ainda nos diz que, embora suspenda o juízo, 
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o cético não está completamente livre do sofrimento, padecendo, inclusive, ao sentir fome, 

sede, calor, frio etc. (cf. H.P. I, 12). Em suma, os céticos continuam a ser homens e, logo, 

estão submetidos a todas as conjunturas inerentes à constituição humana. Por isso, a posição 

cética caracteriza-se como uma dýnamis, na medida em que o cético participa da vida, assim 

como os demais indivíduos, mas não admite dogmas por sua contínua capacidade de 

investigar.  

Entrementes, aquilo que diferencia uma vida pirrônica de uma vida dogmática é 

assentir, ou não, acerca das coisas não-evidentes. Explicando, de acordo com Sexto, alguns 

acreditam que algumas coisas são naturalmente boas ou más e, em razão disso, sofrem 

duplamente quando não estão de posse daquelas coisas que consideram boas por si mesmas. 

Por exemplo, quando são afetados por alguma doença, sofrem de dupla maneira, porque 

acrescentam opiniões às aparências (H.P. I, 12).  Em contrapartida, os céticos suspendem tais 

tipos de juízos, visto que tais crenças intensificam nossas inquietações. Em síntese, leiamos o 

que diz o professor Danilo Marcondes 

Estar em suspenso‖ não significa portanto que não se possa considerar algo, mas sim 

que não se passa da consideração à deliberação sobre a verdade e a falsidade, 

interrompendo-se o processo. Desta forma a suspensão não acarretaria a inação, mas 

simplesmente a ausência de compromisso com a verdade de determinado conteúdo 

proposicional, a abstenção de uma tomada de decisão. (MARCONDES, 2007, p. 

77).  

 

 

Para concluir, pudemos constatar dois aspectos especiais sobre natureza da epokhé 

cética. Em primeiro lugar, que ela não consiste em uma tese epistemológica acerca da 

realidade, uma vez que não possui como pressuposto substituir uma crença, mas tão somente 

neutralizá-la. Também, que a suspensão de juízo não implica a impossibilidade de agir no 

mundo, ao tempo que as aparências constituem um critério para a ação. Com efeito, ao invés 

de uma racionalidade fadada ao silêncio, o ceticismo é um potente dýnamis antinômica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente texto constituiu-se do exame acerca da relação entre investigação e epokhé 

no ceticismo pirrônico. Para tanto, à luz das Hipotiposes Pirrônicas, de Sexto Empírico, 

analisamos, inicialmente, de que modo as noções de diaphonía e isosthéneia estão 

diretamente vinculadas ao fenômeno da suspensão do juízo (epokhé). Pudemos observar, 

nessa etapa, que em virtude do conflito e do equilíbrio entre os lógoi o cético vislumbra que 

―nada é mais isto que aquilo‖ e, portanto, que não é possível acabar com a aporia de modo 

legitimado.  
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No segundo momento do estudo, observamos que o cético necessita constantemente 

renovar a sua suspensão. Aliás, esse é dos principais motivos que também perpetue sua 

dýnamis investigativa e que não sucumba ao dogmatismo. Acerca da noção de epokhé no 

pirronismo, avaliamos a tese segundo a qual a suspensão seria um páthos. Com isso, 

chegamos a questões bastante polêmicas para a tradição cética. Dentre as críticas dirigidas ao 

pirronismo, exploramos o argumento da inação e, igualmente, a acusação de que os céticos 

seriam responsáveis por dogmatizar sobre o tema da epokhé.  

Finalmente, tratamos de algumas questões relacionadas à experiência de vida cética e, 

por sua vez, estabelecemos uma distinção com o modus de vida dogmático. As aparências, 

nesse quesito, mostraram-se como uma saída cética ao bem viver, assim como pôde nos 

ajudar a entender melhor a maneira com que os céticos lidam com situações da vida cotidiana.  

 

Palavras-chave: Pirronismo, Investigação, Sexto Empírico, Tranquilidade, Epokhé. 
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 As proposições matemáticas possuem algum significado? Do que elas falam?  A tese 

que une os vários níveis e tipos de formalistas é a de que a matemática é constituída de um 

conjunto de regras sem o compromisso de representar qualquer aspecto da realidade. 

Essa concepção tira da matemática qualquer interpretação e foca em sua estrutura 

formal, para o formalista de jogo o que importa é se o jogo da matemática está sendo bem 

jogado.  

Tal jogo é bem jogado quando não há transgressões às regras do jogo. 

Sendo assim o que deve fundamentar a matemática é a consistência. 

Uma teoria formal é consistente quando dela não conseguimos deduzir duas 

proposições que sejam contraditórias, ou seja quando não caímos em trivialidade. 

É interessante notarmos que a consistência diz a respeito do sistema e de suas regras, o 

que corrobora a não necessidade de um compromisso da matemática de retratar um aspecto do 

real, e que a matemática constitui um tipo de conhecimento autofundado. Tal concepção 

evitava cair em círculos viciosos presentes nos programas logicista e intuicionistas, que 

possuíam outros pressupostos epistemológicos. O formalismo compreende a matemática 

como sendo apenas uma linguagem ou como um jogo.  

Os dedutivistas ignoram a interpretação ou o conteúdo das proposições matemáticas, e 

se apegam a natureza axiomático-dedutiva da matemática.
97

 Com Hilbert, a matemática é 

                                                           
97

 SHAPIRO, 2016, p.216. 
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evidenciada cada vez mais como um desenvolvimento que decorre das deduções de 

seus próprios axiomas, observa-se nesse contexto o nascimento da metamatemática 

que surge na esteira do desenvolvimento das geometrias não-euclidianas.  

A apresentação da geometria elementar como uma disciplina dedutiva 

constituiu um apoio para o desenvolvimento do projeto formalista na filosofia da 

matemática. Pode-se notar como os teoremas são obtidos através dos axiomas por 

meio do emprego da lógica. Essa axiomatização da matemática que vinha se 

acentuando em várias áreas da matemática nos últimos dois séculos desemboca na 

elaboração do formalismo de Hilbert. A intenção era calcar todas as áreas da 

matemática em bases tão seguras como o conjunto de axiomas que ao longo da história 

deram suporte a geometria elementar. A obra Os Elementos de Euclides, ainda na 

antiguidade se mostrou como a primeira tentativa de axiomatização da matemática.  

A geometria riemanniana é uma geometria não-euclidiana, seus axiomas, ou 

seja, de onde se parte para a dedução de seus teoremas são outros. No caso na 

geometria riemanniana o axioma das paralelas de Euclides é substituído pelo axioma 

que por um ponto exterior de uma reta não se pode traçar nenhuma reta paralela. 

Enquanto não se deduzem dois teoremas verdadeiros, mas que sejam contraditórios 

entre si a geometria riemanniana é tomada como sendo consistente. 

Para os formalistas, a consistência (não contradição) implica na 

compatibilidade ou satifatibilidade (existência de modelo), Hilbert identifica a 

consistência com a existência, no caso a existência dos conteúdos dos quais falam o 

conjunto de axiomas consistentes (verdadeiros). No projeto hilbertiano ―A 

consistência constitui toda a ‗verdade‘ e ‗existência‘ de que a matemática precisa‖ 

(SHAPIRO, 2016, p.226).  

De acordo com os formalistas não compete ao matemático pressupor se os 

axiomas dos quais faz deduções são verdadeiros, uma vez que os axiomas constituem 

a parte mais da atividade matemática que desenvolve. O axioma das retas paralelas de 

Euclides não era auto evidente para os gregos, a partir da demonstração da 

impossibilidade de sua demonstração, iniciou-se um projeto de axiomatização nos 

mais diversos campos da matemática, e observou-se o nascimento da geometria não 

euclidiana. 

Inúmeras tentativas para resolver um problema não significa que esse problema 

não tenha solução (podemos afirmar que não tem solução se deduzirmos desse que é 

insolúvel, tentativas malogradas de solução não constituem prova de sua 
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insolubilidade). O mesmo se dá quando se tenta encontrar uma prova para um teorema, no 

caso isso se deu com o axioma das paralelas de Euclides, e aqui fica evidenciada a relação 

entre os desenvolvimentos de geometrias não-euclidianas e a metamatemática, uma vez que 

pretendemos falar a respeito da consistência da matemática. 

 

 

 

INCOMPLETUDE  

Os Teoremas de Incompletude de Gödel solaparam ou ao menos alertaram para a 

dificuldade de sistematizar a matemática de acordo com axiomas que lhe fossem internos. Ou 

seja, colocou em xeque todo o projeto de fundamentação da matemática. Partindo dessa ideia, 

Gödel começa a desenvolver demonstrações metamatemáticas, concebendo que é mais fácil 

lidar com operações aritméticas do que com enunciados metamatemáticos. 

Veremos com a exposição dos Teoremas de Incompletude de Gödel que se a 

matemática é completa, é então inconsistente. Para isso, é necessário introduzirmos as  

notações e noções utilizadas por Gödel, ainda que não sejam as que aparecem em seu artigo 

de 1931, Sobre as Proposições Indecidíveis dos Principia Mathematica e Sistemas 

Correlatos. Elas são semelhantes e nos mostram o que se pretendia mostrar, levando à 

exposição de seus Teoremas de Incompletude. ―Qualquer cálculo dentro do qual seja possível 

construir o sistema de números cardinais serviria ao seu propósito‖ (NAGEL, E.; NEWMAN, 

J.R., 2019, p.65). 

Gödel faz uma adaptação do sistema escolhido, no caso os Principia Mathematica de 

Russell e Whitehead, onde se objetivava encontrar a fundamentação lógica da matemática. O 

vocabulário fundamental são as fórmulas do cálculo, construídas a partir de signos 

elementares. Os axiomas, ou conjunto de fórmulas primitivas, são o fundamento, e os 

teoremas do cálculo são deduzidos desses axiomas por meio de Regras de Transformação. 

É designado de Número de Gödel o número que pode ser associado a cada signo, ou a 

cada fórmula, ou a cada prova. Os signos elementares podem ser signos constantes ou 

variáveis. Vamos admitir 10 signos constantes no cálculo (Gödel, no artigo de 1931, utiliza 

7), e serão atribuídos a esses signos os inteiros compreendidos de 1 a 10 como número de 

Gödel. 

   

Signos constantes Número de Gödel Significado 
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¬ 1 não 

∨ 2 ou 

→ 3 se... então... 

∃ 4 Existe um 

= 5 É igual 

0 6 zero 

s 7 o sucessor imediato de 

( 8 marca de pontuação 

) 9 marca de pontuação 

, 10 marca de pontuação 

 

Variável Numérica Número de Gödel Exemplo de uma possível substituição 

x 11 0 

y 13 s0 (sucessor de zero) 

z 17 y 

 

Variável Sentencial Número de Gödel Exemplo de uma possível substituição 

p 11² 0 = 0 

q 13² (∃x) (x = sy) 

r 17² p → q 

 

Variável Predicativa Número de Gödel Exemplo de uma possível substituição 

P 11³ Primo 

Q 13³ Composto 

R 17³ Maior do que 

 

Consideremos uma fórmula do sistema (∃x) (x = sy), lê-se ―existe x tal que x é 

sucessor de y‖, há um número de Gödel associado a essa fórmula.  

De acordo com as tabelas temos:  

 

( ∃ x ) ( x = s y ) 

8 4 11 9 8 11 5 7 13 9 
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 A fórmula (∃x) (x = sy) é então associada ao número:  

                                          

E se aparecer signos que não estão no vocabulário fundamental? São então 

introduzidos com a ajuda de signos vocabulares. Isso ocorre com ‗p ∧ q‘, observe que ‗p ∧ q‘ 

é uma abreviatura de ‗¬ (¬ p ∨ ¬q)‘, assim o número de Gödel de ‗p ∧ q‘ é o mesmo da 

fórmula ‗¬ (¬ p ∨ ¬q)‘. 

 

   

¬ ( ¬ p ∨ ¬ q ) 

1 8 1 11² 2 1 13² 9 

   

  Assim:  

¬ ( ¬ p ∨ ¬ q ) 

1 8 1 121 2 1 169 9 

 

De acordo com a tabela obtemos então o número de Gödel associado a fórmula ‗p ∧ 

q‘:  

                                         

A fórmula lógica ‗(p ∨ p) → p‘ tem um número de Gödel associada a ela que 

denominaremos a, denotaremos assim: G[(p ∨ p) → p]= a. Observe que ‗(p ∨ p) → p‘ é 

composto pela fórmula ‗(p ∨ p)‘, a qual tem um número de Gödel também associado, no caso 

b, representaremos assim: G[(p ∨ p)] = b. É fácil notar que b é um fator de a, e a, por sua vez, 

é o número que corresponde unicamente ao enunciado metamatemático acima; ou seja, ‗(p ∨ 

p)‘ é parte inicial de ‗(p ∨ p) → p‘.  

 Voltando à explicação anterior, estávamos tratando da fórmula (∃x) (x = sy); 

substituindo y por 0, temos (∃x) (x = s0), lê-se ‗existe x tal que x é igual ao sucessor de 0‘.  

Podemos escrever:  

  G[(∃x) (x = sy)] =m  

  G[(∃x) (x = s0)] =n  

sendo m e n os números de Gödel associados às fórmulas (∃x) (x = sy) e (∃x) (x = s0). 

 É possível construir um número de Gödel k, tal que 𝑘=2 .3 , onde k é o número para 

a sequência de fórmulas acima. Tal procedimento permite a construção de números de Gödel 
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para sequências distintas de fórmulas. Com as tabelas apresentadas, e as equivalências 

feitas entre caracteres que compõem a proposição e números, o que foi feito consiste 

no estabelecimento de um método que permite a completa aritmetização do cálculo 

formal.
98

 O objetivo é estabelecer uma correspondência um a um entre as expressões 

no cálculo e um certo subconjunto dos inteiros. 

 Vale ressaltar que nem todo inteiro é número de Gödel. Para ser número de 

Gödel, deve ou ser inteiro de 1 a 10 (se for associado a signos constantes), ou 11 ou 13 

ou 17 (se for associado a variável numérica), ou 11² ou 13² ou 17² (se for associado a 

variável sentencial), ou 11³ ou 13³ ou 17³ (se for associado a variável predicativa), ou 

ser o produto de primos sucessivos quando associado a uma fórmula ou a uma 

sequência de fórmulas. 

 O número 100 não é número de Gödel, pois 100 = 2.2.5.5 = 2².5². Observamos 

que o número primo 3 é saltado, portanto não é número de Gödel. Se determinado 

número de Gödel é maior do que 10, é então um produto de números primos.  

 O Teorema Fundamental da Aritmética enuncia que um inteiro é composto, 

i.e., não é primo, se ele possui uma única decomposição em fatores primos. O número 

20 é outro exemplo de número que não é um número de Gödel, pois 20 = 2.2.5 = 2².5. 

É interessante notar também que nem todo número que respeita a condição de ser 

número de Gödel, ou seja, não saltar primos na decomposição, nos entregaria uma 

fórmula que tenha algum significado.  

 O mapeamento de Gödel consiste de um espelhamento de enunciados 

metamatemáticos, que enunciam propriedades estruturais, dentro do próprio cálculo. 

Os enunciados metamatemáticos do cálculo se relacionam por meio do espelhamento 

com expressões aritméticas do cálculo, e a análise de expressões aritméticas do cálculo 

nos permite enunciar algo a respeito de enunciados metamatemáticos porque há o 

espelhamento. O procedimento lembra o que Hilbert fazia para mostrar a consistência 

de um modelo. Toda expressão no cálculo está associada a um número de Gödel, e o 

mapeamento permite que a análise a respeito da estrutura do modelo seja feita com 

maior facilidade, uma vez que a investigação da metamatemátia passa a ser uma 

análise de propriedade aritméticas. 

 Seja o enunciado metamatemático ‗a sequência de fórmulas com o número de 

Gödel x é uma prova da fórmula com o número de Gödel z.‘
99

 Definimos então Dem 

                                                           
98

 NAGEL, E.; NEWMAN, J.R., 2019, p.70.   
99

 Ibidem, p.73.   
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(x, z) como a sequência de fórmulas na qual o número de Gödel x é uma prova da fórmula 

com o número de Gödel z. Dem (x, z) representa um enunciado metamatemático.  

 Um enunciado metamatemático de um conjunto de fórmulas é verdadeiro se, e 

somente se, há a relação aritmética denotada por ‗Dem‘ entre o número de Gödel da prova e o 

número de Gödel da conclusão. Para afirmarmos a verdade ou falsidade de um enunciado 

metamatemático devemos apenas atentarmo-nos com a questão da relação que se estabelece 

com seus correspondentes números de Gödel. ‗A sequência de fórmulas com o número de 

Gödel x não é uma prova para a fórmula com o número de Gödel z‘ é representada então pelo 

contraditório formal de ‗Dem (x,z)‘, ou seja, ‗¬ Dem (x,z)‘. 

 Como podemos substituir y por m na fórmula ‗(∃x) (x = sy)‘, podemos escrever 

‗sub(m,13, m)‘. O número sub (m,13, m) indica o número de Gödel da fórmula obtida a partir 

da fórmula com o número de Gödel m, substituindo a variável com o número de Gödel 13 

pelo numeral corresponde a m. Ou seja, onde aparecer o número de Gödel 13, será feita a 

substituição pelo número m. Assim:  

  sub (m,13, m) = G{G[(∃x) (x = sm)]}  

 G[(∃x) (x = sm)] é obtido substituindo m em G[(∃x)(x = sy)], recordando que G[y] = 

13 e que sub(m,13,m) deve nos retornar um número. 

Observemos que uma fórmula é um enunciado a respeito de números, portanto é ou 

verdadeira ou falsa, ao passo que uma função-nome é um nome que identifica um número, 

não sendo nem verdadeira nem falsa. ‗Dem (x, z)‘ tem a forma de um enunciado a respeito 

dos números, sendo então uma fórmula, e podemos afirmar se ela é verdadeira ou falsa. Já 

‗sub(y,13,y)‘ possui apenas a forma de um nome para números, não podemos se afirmar se é 

verdadeira ou falsa. 

Essas etapas configuram o cerne do argumento de Gödel:  

(a) Construção de uma fórmula aritmética G que represente o enunciado metamatemático.  

Seja G a fórmula não demonstrável; o número de Gödel dessa fórmula não 

demonstrável é h, G[G] = h, G [fórmula não demonstrável] = h. 

A formula não demonstrável é: (x) ~Dem (x, sub(y,13,y)) 

(b) Demonstração que G é demonstrável, se e somente se, ¬ G for demonstrável.  

Se a fórmula G e sua negação ¬ G forem igualmente demonstráveis então o cálculo é 

inconsistente. 

Se G e ¬ G não são formalmente deduzidas dos axiomas, então o cálculo é consistente. 

Isso é válido porque no contexto aqui analisado a trivialidade equivale a 

inconsistência. O fato da aritmética ser incompleta, ou seja, de não podermos demonstrar 
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todas proposições verdadeiras implicam assim na sua consistência. A incompletude é 

uma condição necessária para a consistência da aritmética. A prova que G não é 

demonstrável pressupõe a consistência da aritmética.  

Portanto, se a aritmética é consistente, G deve ser indecidível. G ser indecidível 

é o núcleo do paradoxo, e prova da consistência da aritmética. 

De (a) e (b) decorrem (c) e (d): 

(c) G não é formalmente demonstrável, mas é uma ‗verdadeira‘ fórmula aritmética.  

Por ‗verdadeira‘ fórmula aritmética queremos dizer que G assevera que todo 

inteiro possui uma certa propriedade aritmética que pode ser definida e apresentada.  

(d) A aritmética é consistente se possui fórmulas indecidiveis.  

Para ser consistente deve ser incompleta: isso decorre de que G é tão 

verdadeira quanto formalmente indecidível, assim os axiomas da aritmética são 

incompletos.
100

 A aritmética é, portanto, ―essencialmente‖ incompleta. Sempre é 

possível criar fórmulas que são indecidíveis.  

(e) A construção de uma fórmula aritmética A que expresse o seguinte enunciado: ‗a 

aritmética é consistente‘.  

Notemos que se trata de um enunciado metamatemático, A: ‗a aritmética é 

consistente‘. Provou-se anteriormente que A→G, assim A não é demonstrável. 

Deduzimos, então, que não podemos estabelecer por meio de um argumento 

representado no cálculo aritmético formal a consistência da aritmética.63 Isso nos 

conduz à conclusão de que não podemos afirmar a respeito da consistência da 

aritmética de dentro de um sistema aritmético, pois toda tentativa de afirmar a 

consistência exigiria um aparato sistemático externo ad infinitum. 

Podemos argumentar isso da seguinte maneira: Seja ¬ Dem(x,z) – ‗A 

sequência de fórmulas com o número de Gödel x não é uma prova para a fórmula com 

o número de Gödel z‘ e (x) ¬ Dem(x,z) – ‗Para cada x, a sequência de fórmulas com o 

número de Gödel x não é uma prova para fórmula com o número de Gödel z‘. A 

fórmula com o número de Gödel z é não demonstrável. Um caso especial para uma 

substituição de z.  

(i) (x) ¬ Dem (x, sub (y,13, y)) 

                                                           
100

 Ibidem, p.78 . 



241 
 

Vamos supor que G[(x) ¬ Dem (x, sub (y,13, y))] = n, ou seja, o número de Gödel de 

‗(x) ¬ Dem (x, sub (y,13, y))‘ é n. Substituindo y por n, temos: (x) ¬ Dem (x, sub (n,13, n)); 

chamemos essa fórmula de g. Qual o número de Gödel de g. G[g]=? 

Observa-se que G[g] = sub (n,13, n). O caso especial que pretendíamos construir 

chamamos de g. 

Então: G[sub(n13, n)] = G[(x) ¬ (Dem (x, sub (m,13, m)))] 

(ii) A prova de que G não é formalmente demonstrável.  

Se G for demonstrável então ¬ G também é demonstrável, assim como se ¬ G é 

demonstrável então G é demonstrável. Podemos escrever então: Formalizando, temos:  

   ∃(x)Dem (x, sub (n,13, n)) e ¬ ∃(x)Dem (x, sub (n,13, n)).  

Não entendi. A primeira afirma que g é demonstrável e a segunda que não. Você 

queria apenas apresentar a notação da equivalência anterior? Note que essas fórmulas não são 

G e ~G. 

O que Gödel realmente provou foi que se G é demonstrável, então ¬ G é 

demonstrável, e então a aritmética é inconsistente; e se ¬ G é demonstrável, então a aritmética 

é ω-inconsistente.
101

 

Supondo G demonstrável, deve haver um conjunto de fórmulas dentro da aritmética 

que constituam uma prova de G. Seja k o número de Gödel dessa prova. Dem(x,z) deve valer 

entre k, o número de Gödel da prova, e sub(n,13,n), o número de Gödel de G.
102

 Ou seja, 

Dem(k, sub (n,13,n)) deve ser uma fórmula aritmética verdadeira. Dem(k, sub(n,13, n)) é 

verdadeira e formalmente demonstrável, sendo assim, a fórmula é um ―teorema‖. 

Com o auxílio das Regras de Transformação, podemos deduzir (ou derivar) de 

maneira imediata desse teorema a fórmula ¬(x) ¬Dem (x, sub (n,13, n)). Mostramos assim 

que se o sistema formal é consistente, G é não demonstrável.
103

 

Se é possível deduzir uma fórmula e sua negação formal de um conjunto de axiomas, 

dizemos que o sistema, ou os axiomas, não são consistentes. Se há então uma formalização da 
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 Note que ¬ G é a negação de uma universal da demosntrabilidade de G. Apresentaremos um exemplo para 
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aritmética em forma de um sistema que seja consistente, G e ¬G não são 

demonstráveis. Se o sistema é consistente, então G é formalmente indecidível. Isso 

significa que nem G e nem ¬G podem ser deduzidos do conjunto de axiomas. 

  (i) As implicações a respeito da indecidibilidade de G.  

Ainda que G seja uma proposição indecidível, por meio de uma formulação 

metamatemática, podemos mostrar que G é verdadeiro, desde que os axiomas do 

sistema sejam consistentes. A proposição G diz algo a respeito do sistema, da estrutura 

que o compõem, e que se expressa por meio de regras e de suas deduções. Por 

exemplo: ‗(x) ¬ (x + 3 =2)‘, existe x tal que não é o caso que x+3=2. Nesse caso, x é 

um número inteiro, se G é ‗(x) ¬(x+3=2)‘, G enuncia uma propriedade importante dos 

números inteiros. Admitindo que a aritmética é consistente, o enunciado metamatemático ‗a 

fórmula (x) Dem (x, sub (n,13, n))‘ foi provada verdadeira.
104

 A expressão ‗(x) ¬Dem 

(x, sub (n,13, n))‘ é uma representação dentro da aritmética de um enunciado 

metamatemático. Podemos então afirmar que a metamatemática é um mapeamento da 

aritmética. Enunciados metamatemáticos verdadeiros expressam por correspondência 

a verdadeiras fórmulas aritméticas. Tal qual, ocorre uma correspondência na geometria 

analítica onde enunciados algébricos expressam verdades geométricas: se o enunciado 

algébrico é verdadeiro, a relação geométrica é verdadeira. É por meio de um 

argumento metamatemático que foi estabelecida a verdade aritmética no caso da prova 

de Gödel apresentada, e não por dedução formal a partir de axiomas da aritmética. 

(iv) Um sistema é chamado de completo se todo enunciado verdadeiro 

expresso no sistema formal é deduzido dos axiomas.  

Se há enunciados verdadeiros, mas não deduzidos dos axiomas, o sistema é 

incompleto. A incompletude da aritmética é uma consequência de sua consistência. Se 

ampliarmos o sistema de modo a podermos decidir a respeito de G, surgiria outra 

proposição, ou poderíamos enunciar outra proposição indecidível. Essa construção se 

daria empregando o mesmo processo para especificar uma fórmula verdadeira, mas 

indecidível no sistema formal.
105

 

Isso é um reconhecimento da limitação do método axiomático, o que coloca em 

xeque o projeto de sistematizar na forma de um conjunto de axiomas toda verdade 

matemática, ou todo conteúdo aritmético verdadeiro. 
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(iv) A conclusão que se chega é que se a aritmética é consistente, ela é incompleta.  

É o que decorre da demonstração realizada por Gödel. Dizer ‗a aritmética é 

consistente‘ equivale a dizer ‗existe ao menos uma fórmula da aritmética que não é 

demonstrável‘. Seja A essa fórmula: (∃y)(x) ¬ Dem(x,y), lê -se ‗existe ao menos um número 

y tal que, para cada número x, x não se acha na relação Dem para com y‘, ou seja, existe ao 

menos uma fórmula de aritmética para a qual nenhuma sequência de fórmulas constitui uma 

prova. Podemos concluir, então, que existe uma fórmula indemonstrável. 

Observe que ‗se a aritmética é consistente, ela é incompleta‘, e ‗se a aritmética é 

incompleta, então existe um enunciado aritmético verdadeiro que não é formalmente 

demonstrável na aritmética‘. O teorema de Gödel garante que se a aritmetica é consistente, G 

não é demosntravel, então a aritmética não é completa. Ainda a respeito de A, pode ser 

demonstrado que A→G. É possível demonstrar a indemonstrabilidade de A, ou seja, que A 

não é demonstrável. Supondo que A é demonstrável, como A→G é demonstrável pela Regra 

de Separação, então G seria demonstrável. Mas como vimos anteriormente, G é indecidível, 

ou seja, não é demonstrável. 

A fórmula A é um enunciado metamatemático, ‗a aritmética é consistente‘. Se a 

aritmética é consistente, então A não pode ser deduzida formalmente de seu conjunto de 

axiomas. Isso nos conduz ao resultado de que se a aritmética é consistente, sua consistência 

não é uma dedução metamatemática interna ao formalismo que é próprio da aritmética. 

Esse é o principal resultado que esse trabalho objetiva destacar. Uma reabilitação do 

programa formalista deve levar em conta que a manutenção da ideia da matemática como um 

jogo desprovido de semântica é problemática uma vez que parte crucial da metamatemática 

não é capturada pela matemática.  

 

Palavras-Chaves: filosofia da matemática; formalismo; teoremas de incompletude de Gödel. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BOOLOS, G. S.; BURGESS, J. P.; JEFFREY, R. C. Computabilidade e lógica. São Paulo: 

Editora UNESP, 2013.  

 

CARDOSO, G. A. O Paradoxo do Mentiroso: uma introdução. Campinas: Editora Unicamp, 

2018.  

 

CARNIELLI, W.; EPSTEIN, R. Computabilidade, funções computáveis, lógica e os 

fundamentos da matemática. São Paulo: Editora UNESP, 2012.  

 



244 
 

 FRANKS, C. The Autonomy of Mathematical Knowledge: Hilbert's Program Revisited. New 

York: Cambridge University Press, 2009.  

 

FRIEND, M. Introducing Philosophy of Mathematics. Acumen, 2007.  

 

GÖDEL, Kurt. Teorema de Gödel e a Hipótese do Continuo. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 

2009  

 

____________. On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematicon Formally 

Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems A and Re. Dover 

Publications. 1992  

 

MOSTERIN, Jesús (ed.). Kurt Gödel: Obras Completas. Madrid: Alianza Editorial, 2006.  

 

NAGEL, E.; NEWMAN, J.R. A prova de Gödel. São Paulo: Editora Perspectiva, 2019.  

 

RUSSELL, B. Introdução à filosofia matemática. Lisboa: Calouste Gulbenkian.2007.  

 

SHAPIRO, Stewart. Filosofia da Matemática. Lisboa: Editora 70, 2016.  

 

 

 

7. ONTOLOGIA, METAFÍSICA E FILOSOFIA A RELIGIÃO 

 

7.1 Ser Primeiro em z, 1 da Metafísica de Aristóteles 

 

Joyce Oliveira Badaró 

joyce.badaro@aluno.ufop.edu.br 

Universidade Federal de Ouro Preto 

 

Gabriel Geller Xavier 

gabriel.xavier@ufop.edu.br 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Professor Adjunto/Departamento de Filosofia 

 

O primeiro capítulo do livro VII da Metafísica apresenta a substância como ser 

primeiro, o que implica a imputabilidade de primazia aos itens substanciais relativamente aos 

itens acidentais. É neste referido capítulo, portanto, que o Estagirita tece sua argumentação 

partindo da separabilidade da substância relativamente aos itens não-substanciais, de modo a 

configurar sua independência existencial, aspecto que fundamenta a noção de primazia 

utilizada pelo filósofo nesse capítulo 1 do livro Z. 

Comumente este primeiro capítulo é interpretado como o terreno em que Aristóteles 

propõe o estabelecimento da substância como ser primeiro, o que parece estar intimamente 
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vinculado ao livro Gamma, em que o Estagirita elenca a necessidade de constituição de uma 

Ciência Geral do Ser. Todavia, à altura de  Γ, o projeto metafísico se detinha na questão ―que 

é o ser‖, isto é, no fato de que o ser se diz de muitos modos, e, ao passo que não é um objeto 

unívoco, constitui a impossibilidade de compor um gênero, dado que o comportamento de um 

termo polissêmico  impossibilitaria a demanda lógica por unidade conceitual,  condição 

necessária à composição de um campo determinado de estudo em uma ciência. Já 

posteriormente em Z, 1, o filósofo articula sua argumentação de modo a protagonizar a 

substância a ser compreendida enquanto Ser Primeiro, e assim, dar a este conceito - que desde 

Categorias detinha primazia frente aos demais itens categoriais - um tratamento privilegiado, 

partindo agora de sua peculiar propriedade de separação ontológica. Com tal percurso, 

Aristóteles apresenta uma substância que é um substrato determinado e independente, a qual 

todos itens não-substanciais se remetem, constituindo primazia ontológica. É portanto, a partir 

desse realocamento da questão do ser para essa questão da substância enquanto estabelecida 

aqui em Z como primeira, que emerge a estrutura filosófica de Aristóteles como meio possível 

à constituição vigorosa de uma metafísica, de uma Ciência do Ser, mas não sendo esta 

fundada em uma unidade conceitual, pois o ser não se circunscreve em um gênero, mas sim, 

assegurada mediante primazia lógica, estabelecida em Z4-6, em que é dado através do sentido 

focal o comportamento onde itens não-substanciais se referenciam de modo unívoco.   

Identifica-se no primeiro capítulo de Z três momentos em sua estrutura argumentativa: 

no primeiro, é apresentado o caráter de primazia da substância dado sua propriedade de 

separação ontológica; no segundo, Aristóteles formula três sentidos de ―primeira‘ que são 

imputados à substância, a saber, primeira em definição, em ordem de conhecimento, e em 

tempo; por último, no terceiro e final momento do capítulo, o Estagirita anuncia a 

transferência da questão do ser para questão subsidiária, àquela da substância. 

A primeira e maior parte do capítulo corresponde ao trecho 1028a10-31, em que é 

apresentado o argumento que retoma a imputabilidade de primazia ontológica para a 

substância. É neste ponto que é determinada a peculiaridade da substância relativamente aos 

itens não-substanciais, pois ela manifesta ―o que é‖ (ηο ηι εζηι) e também um ―algo 

determinado‖ (ηοδε ηι), aspectos que ―precisamente designam a substância‖. As demais 

categorias, por sua vez, manifestam somente o ―o que é‖, de modo que a substância ao 

significar de um lado um ―algo determinado‖ e, de outro ―o que é‖, se eleva ontologicamente 

na medida em que essas noções compõem um sentido mais próprio de algo preciso e 

determinado, dizendo do ‗ser‘ seu aspecto mais fundamental.  
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Com efeito, ser significa, de um lado, o que é (ηι εζηι) e algo determinado (ηοδε ηι), 

de outro, a qualidade ou quantidade ou cada um dos outros predicados desse modo. 

(Metafísica, Z1, 1028b11-13. Gabriel Geller Xavier) 

 

No trecho, Aristóteles não utiliza da palavra substância (οὐζία), mas em seu lugar 

propõe os termos ―o que é‖ (ηι εζηι) e ‗algo determinado‖ (ηοδε ηι) que  formam um par 

indissociável para qualificação da substância. Chama atenção ainda, o modo como o filósofo 

associa os termos em ―de um lado… de outro‖ indicando um comportamento que ao mesmo 

tempo que indica compor, também contrasta, o que parece querer indicar maior clareza de 

separação entre o ―o que é‖ e o ―algo determinado‖ em relação às demais categorias, mas é 

precisamente a designação deste o ―o que é‖ em conjunção à correspondência de ―algo 

determinado‖ que indica a substância. 

Na passagem seguinte de 1028a20-24, Aristóteles expõe uma exemplificação do que 

acabara de anunciar, em que, qualidades acidentais como ―o caminhar‖, ―ser saudável‖ e ―o 

estar sentado‖, não se apresentam em si mesmas e não podem ser concebidas separadamente 

de uma substância, isto pois, essas qualidades só existem enquanto dependentes da substância, 

de modo que necessitam de suporte ontológico para sua existência, de um item substancial, 

que são no caso, respectivamente, ―o caminhante‖, ―o saudável‖ e ―o sentado‖.     

      
E estes parecem mais entes porque há algo que lhes é substrato e determinado (isto é 

a substância e o indivíduo), o qual se manifesta em tal categoria. Com efeito, 'o bom' 

e 'o sentado' não se dizem sem isto. É evidente, então, que é graças a aqueles que 

cada um destes é, de modo que o ser primeiro, e não um certo ser, mas ser 

absolutamente, é a substância. (Metafísica, Z1, 1028a 25-30. Gabriel Geller Xavier.) 

 

Resulta do argumento exposto em 1028a20-30 que a substância detém a capacidade de 

existir independente e anteriormente aos itens acidentais, e nesse sentido, a substância ocupa a 

justo título o papel de substrato. A passagem apresentada designa exatamente o modo como 

essa substância individual, que é caracterizada como algo determinado, fornece condição de 

existência aos itens acidentais, que é o caso de ―o caminhar‖, ―ser saudável‖ e ―estar sentado‖.  

Essa ideia, por sua vez, instaura essa peculiaridade de separação enquanto premissa necessária 

ao estabelecimento da primazia da substância, aqui defendida por Aristóteles. Tal aspecto 

demonstra o modo com que a substância não depende de um suporte ontológico ulterior, 

distintamente dos itens não substanciais, que para que se constituam enquanto ente no mundo, 

requerem algo que lhes subjaz, como no caso do ―estar sentado‖, ―caminhar‖, ―ser saudável‖ e 

assim por diante.  

Em 1028a25-30, a substância é caracterizada como um ―substrato determinado‖, item 

―individual‖, e decorre precisamente desse modo, que tal propriedade individual dá condição 
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à existência de atributos acidentais, e dado isso, a substância é primeiramente ser, pois é 

dotada da capacidade de separabilidade ontológica, o que resulta ser necessária a existência da 

substância para a existência dos itens acidentais.  

No segundo momento do capítulo, em 1028a31-b2, Aristóteles apresenta os sentidos 

em que substância pode ser dita ‗primeira‘, ou seja, os três sentidos em que ‗primeiro‘ pode 

ser atribuído para substância: na definição,  na ordem de conhecimento e  no tempo. Enquanto 

primeira em definição, Aristóteles quer aqui expor a noção lógica a que a substância 

necessariamente deve em primazia desfrutar, se apresentando como suporte  das definições de 

itens não substanciais, na medida em que suas definições envolvem referência à alguma 

substância, donde dispomos da fórmula: X é logicamente anterior à Y sse a definição de Y for 

dependente da definição de X, mas não o contrário. Essa relação de prioridade definicional tal 

como formulada, ocorre propriamente no nível da linguagem e é exatamente o aspecto que 

possibilita os itens não-substanciais poderem referir-se à substância, o que por sua vez, 

corresponde ao sentido focal.  

A prioridade em ordem de conhecimento foi anteriormente também descrita por 

Aristóteles no capítulo 11 do livro V da Metafísica, e esta dá-se de dois modos: (1) com 

respeito ao que é mais cognoscível para nós, que é no sentido da sensação, que é o modo 

como é apresentado em Z, 1, e (2) o que é mais cognoscível por natureza, que corresponde ao 

sentido da definição, do juízo de essência, e estabelecido em V, 11. No primeiro caso, a 

prioridade de conhecimento remete a esse ‗para nós‘, correspondendo à ordem de se adquirir 

informações, e assim ocorre, pelo modo em como perguntar de algo, é perguntar dele ―o que 

é‖, remetendo também o princípio ao sentido de primeiro em tempo, pois isso representa uma 

noção primeira e fundamental na ordem de descoberta, tal como dizer de Sócrates que é 

homem. Já o segundo aspecto da primazia em conhecimento, indicativo do ‗por natureza‘, a 

qual remete um sentido de prioridade em definição, se direciona ao ―por quê‖, e dessa 

formulação decorre, afinal, que somente se conhece propriamente algo quando se conhece as 

razões pelas quais a coisa é de tal modo, ou seja, sua correspondência determinada, sua 

definição. 

Em seu terceiro e último sentido, que é ser primeira em tempo, Aristóteles indica uma 

condição ordenada ontológica natural que indica o movimento primário do que pode se 

estabelecer como o mais cognoscível à nós possível. Portanto, em tempo, a substância emerge 

como o primeiro impulso da razão, pois é a tendência à indagação imediata perante a 

existência pela tentativa primordial de estabelecer o que é cognoscível. A ideia de primeiro no 

tempo é fundamental no desenvolvimento do projeto filosófico de Aristóteles pois está ligada 
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à premissa de separação ontológica, à primazia natural, conhecida no pensamento platônico. 

Podemos configurar esta noção de prioridade natural figurativamente do seguinte modo: A é 

anterior à B se, e somente se, A puder existir sem B, mas não o contrário. 

Em sua parte terceira e final do capítulo, que corresponde ao trecho mais breve e posto em 

1028b 2-7, o Estagirita encerra o capítulo a evocar  a reconfiguração da questão metafísica 

básica, a saber, a passagem do problema do ser  para o domínio da questão da substância, 

indicando a partir disso, que o questionamento anterior ―o que é ser‖ dado em Γ seja 

superado, agora no desenvolvimento de Z, pela questão da substância. Essas aporias se 

constituem como as principais questões da Metafísica aristotélica, que apesar de soarem 

dissonantes, estão intrinsecamente conectadas em Γ e Z, em que partem do problema da 

substância, que precisamente se dá pelo modo peculiar da substância envolver: de um lado, a 

designação de ―o que é‖ e assim, portanto, fundamenta um caráter universal a partir de uma 

unidade conceitual da razão; e, de outro, a configuração de também corresponder a ―um algo 

determinado‖ que designa a coisa individual, unidade concreta e sensível, constituindo 

primazia tanto no tempo como na definição. A constatação deste problema, põe em xeque a 

construção de uma Ciência Geral do Ser. Dada  essa constituição distinta, como resguardar a 

um só tempo ambos os sentidos de primazia a um único conceito? Com isso, o cenário de 

arena em questão de Z,1, põe em ato, a reconstrução feita por Aristóteles dos termos 

metafísicos básicos formulados pela tradição, isto é, daqueles que pensaram a questão do ser. 

E para tal, Z,1 é o cenário inaugural da necessária superação do problema do ser para o 

tratamento do problema da substância. Chamando a atenção, contudo, que o capítulo apenas 

desenvolve a argumentação em favor da prioridade ontológica da substância. Nesse sentido, a 

hipótese interpretativa apresentada é a de que o capítulo conta com a composição de um 

cenário com noções metafísicas básicas e comuns ao vocabulário dos antecessores com a 

finalidade de estabelecer tal arena de disputa pelo campo semântico de ‗substância‘ ou pelo 

sentido primário do termo, objeto de investigação de Z da Metafísica, uma vez que ficou 

estabelecido desde Γ, a necessidade da substância desfrutar prioridade lógica aos itens não-

substanciais, para que somente assim consiga unificar conceitualmente em torno de si, a 

Ciência Geral do ser, via significação focal.  

 

Palavras-chave: Substância (ousia), Ser Primeiro, Primazia Ontológica, Separação 

Ontológica 
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O tema proposto desta pesquisa é o da relação existente entre as categorias existenciais 

do malheur e da verdade (verité) na filosofia de Simone Weil. A escolha pela filosofia 

weiliana para discutir o tema do sofrimento humano (malheur) deveu-se à percepção de que 

há, tanto em seus escritos, quanto em sua vida, uma preocupação com aqueles seres humanos 

que vivem uma vida oprimida. Weil constrói seu itinerário conceitual dando voz a pessoas 

emudecidas pela dor e pelas condições precárias de vida e o faz questionando, ao mesmo 

tempo, a existência humana e o mundo real, por meio da percepção da miséria e do 

sofrimento. 

Simone Weil (1909-1943) nasceu em Paris em uma família de origem judaica. 

Formou-se em filosofia pela Sorbonne e foi a primeira mulher catedrática da França. Foi 

aluna do filósofo Alain, pseudônimo de Émile Chartier, no Liceu Henri IV. Weil herdou dois 

ensinamentos de seu professor; são eles: a filosofia como um modo de vida e ser contrária a 

sistemas filosóficos. Movida pelo intenso sentimento de solidariedade pela vida do outro, 

largou as salas de aulas para trabalhar como operária fabril, pensava que uma vez inserida 

dentro do sistema seria capaz de encontrar a saída para a miséria vivenciada pela classe 

trabalhadora. Contudo, apesar de não a ter encontrado, tal dolorosa experiência em condições 

de trabalho deploráveis, serviu como terra fértil para a germinação dos seus escritos 
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filosóficos-teológicos e, dessa forma, nos legou um diagnóstico da escravidão e da barbárie 

humana inerente do século XX. 

A grande maioria dos escritos de Weil vieram a lume após a sua morte. Apesar de uma 

intensa produção filosófica, o silêncio sobre a sua obra ainda se faz perceptível. Apesar de 

notarmos um crescente debruçar sobre a sua filosofia nas produções acadêmicas brasileiras, 

precisamos pensar com veemência como podemos retirar as obras weilianas do 

desconhecimento e concedermos a ela a devida visibilidade. Isso nos faz propor o seguinte 

questionamento: é possível pensar que os escritos de Simone Weil não são tão difundidos 

devido a uma tradição que pouco favorece a liberdade intelectual e a escrita da mulher? Isto 

posto, trazemos à luz hipóteses defendidas por Virginia Woolf no ensaio Um Teto Todo Seu, 

publicado em 1929, sobre as possíveis causas do silenciamento das escritoras literárias. Nesse 

ensaio, Woolf traça um panorama histórico das mulheres na literatura e, segundo ela, se uma 

mulher quisesse produzir intelectualmente, era necessário, conforme os seus próprios termos, 

quinhentas libras e um teto todo seu, isto é, condições financeiras adequadas e privacidade 

para a escrita. Por outro lado, Woolf, nesse ensaio, cria uma situação hipotética que nos faz 

pensar em Simone Weil: e se Shakespeare tivesse uma irmã tão talentosa quanto ele? Essa 

irmã teria o mesmo caminho que o dele? Muito provável que não; a sua voz seria castrada, ela 

não conseguiria exprimir-se no século XVI. Assim como muitas mulheres que não 

conseguiram e não conseguem fazer com que o seu intelecto venha à luz e são castradas pela 

tradição. Vozes silenciadas e escritas sufocadas. 

Nós que escrevemos essas linhas e vós que as leem, Weil está viva em ti e em mim. 

Weil precisa que sejamos capazes de dar o primeiro passo, para que a sua presença seja 

duradoura entre nós. Nenhuma tradição, e mais ainda, pelo simples fato de ser mulher, deve 

bloquear as nossas visões para a importância da produção da obra filosófica de Simone Weil 

e, sobretudo, a sua dedicação para com os oprimidos, os miseráveis e os socialmente 

marginalizados de sua época. Com esse esforço de nossa parte, e mesmo que ainda sem a 

certeza, Weil renascerá e poderá viver entre as nossas discussões e análises: ―Mas insisto que 

ela virá se trabalharmos por ela, e que esse trabalho, seja na pobreza, seja na obscuridade, vale 

a pena‖ (WOOLF, 2014, 109-110). 

Posto isso, a filosofia da religião de Simone Weil deve ser lida levando-se em 

consideração o caráter indissociável entre a sua vida e a sua obra. Weil levou ao extremo essa 

unidade através de uma filosofia atravessada pelo corpo, ou seja, uma produção de obras 

filosóficas cujo intuito era conduzir o modo de vida. É nesse sentido que os textos weilianos 

são aporéticos, uma vez que foram produzidos para dialogar com os filósofos por ela 
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estudados e para tentar responder às mazelas de sua época; e, além do mais, Weil não visava a 

publicação de seus textos e, como já dito, as suas obras foram publicadas após a sua morte. 

Portanto, os seus escritos não são sistemáticos e não têm a pretensão de chegar a lugar algum 

ou a alguma conclusão. Assim, deve-se pensar nas obras weilianas tensionadas com o seu 

estar no mundo. 

Como dito no início do texto, o objetivo da minha pesquisa era a compreender em que 

medida as categorias do malheur e da verdade estão relacionadas na filosofia de Simone Weil. 

A partir da leitura de suas principais obras, a saber, Attente de Dieu e La Pesanteur e la 

Grâce, identifiquei que a relação dessas categorias acontece no amor divino, mais 

precisamente no amor sobrenatural ao próximo. Contudo, para chegarmos a essa 

compreensão, fez-se necessário a construção argumentativa do malheur e da verdade na 

filosofia weiliana. Para tanto, é de importância passarmos pelos conceitos, que chamei de 

conceitos adjacentes ao malheur; tais como: criação (création), vazio (le vide), mal (le mal), 

descriação (décréation) atenção (l’attention); para que a compreensão da relação das 

categorias existenciais fique a mais concisa possível.  

Por meio do conceito de criação (création), compreendemos que Deus retirou-se após 

o ato criacional – ou seja, Deus está ausente na realidade daqui de baixo - deixando assim um 

vazio (le vide) no plano existencial do ser humano. Um vazio que ao mesmo tempo revela a 

presença de Deus e a configuração do malheur. O malheur foi um conceito concebido por 

Simone Weil em meio às suas experiências fabris e significa o ápice do sofrimento humano, 

dado que o ser humano perde o status de pessoa e vira um cadáver em vida ou a 

transformação do ser humano em coisa. Nas palavras de Weil: ―No domínio do sofrimento, o 

malheur é uma coisa à parte, específica, irredutível. É qualquer outra coisa que não o simples 

sofrimento‖ (WEIL, 1942, 76). Pensemos da seguinte forma, usando uma anaolgia da própria 

Weil: a água entra em ebulição a 100°C – o estado de ebulição é o reino do sofrimento na 

nossa analogia -. Digamos que a 100°C é o estado de sofrimento. Acima de 100°C já o é o 

estado de malheur (WEIL, 1988, 694). 

Em uma outra passagem Weil faz a seguinte pontuação sobre o malheureux: 

 
Mas existem os malheureux que, sem morrer, se tornam coisas para toda a vida. (...) 

não são homens vivendo mais do que os outros, colocados socialmente mais baixos 

do que os outros; é outra espécie humana, é um acordo entre o homem e o cadáver. 

Há uma contradição do ponto de vista lógico no fato de que um ser humano seja 

uma coisa; mas quando o impossível se tornou uma realidade, a contradição se 

tornou na alma dilaceramento. Essa coisa aspira a cada momento ser um homem, 

uma mulher, e não consegue, em nenhum momento. É uma morte que se estende ao 

longo de todo uma vida; uma vida que a morte congelou muito antes de suprimi-la 

(WEIL, 1941, 6-7). 
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Em consonância com os estudos de Andrea Hollingsworth, só há malheur quando 

ocorre a combinação da (1) dor física persistente e permanente, (2) angústia psicológica, 

angústia espiritual, humilhação social que mata a personalidade (ou completamente ou 

parcialmente) e (3) o mergulho no anonimato, ou seja, a transformação do que era uma pessoa 

em uma coisa (HOLLINGSWORTH, 2013, 209).  

Por outro lado, Weil, ao contemplar as relações humanas, se deu conta de que as 

pessoas são regidas pela lei da gravidade (le pesanteur), isto é, uma concepção moral que 

tenta demonstrar que as pessoas a todo momento são instigadas a se desviarem do caminho do 

Bem (Bien). Somando-se o conceito de gravidade e o vazio inerente à existência humana, 

Weil percebeu que, na tentativa de mitigar o vazio existencial, as pessoas procuram, por meio 

da faculdade da imaginação (imagination), preenchê-lo das mais diversas formas possíveis, 

seja com os bens materiais ou até mesmo a perpetração de atos violentos no mundo, o que 

para ela, constitui a essência do mal (le mal) no mundo. 

A saída encontrada por Weil para tentar diminuir o impacto da transferência do mal no 

mundo por parte das pessoas ao outro, foi o seu conceito de descriação (décréation), ou seja, o 

indivíduo imita a retirada de Deus no ato criacional, para que outras coisas possam ser. O 

conceito de descriação envolve a ideia de que as pessoas permitirão a existência do outro com 

as suas respectivas idiossincrasias ou, mais além: descriação é uma concepção ética que 

implica que o ser humano crie a noção de responsabilidade ou o reconhecimento pela vida do 

outro que pode surgir diante dele a qualquer instante. Contudo, esse conceito não é suficiente 

para que os indivíduos abarquem a realidade que os circundam, fazendo com que eles prestem 

atenção no outro. À vista disso, é necessário trazer a lume o conceito weiliano de atenção 

(l’attention), que significa a penetração total do ser humano na realidade, o que quer dizer 

também um desapego a todas as coisas que fazem parte da realidade daqui de baixo para que, 

dessa forma, os indivíduos estejam atentos às vidas humanas e que não moldem o outro 

conforme as suas projeções egoístas. 

Se Weil insere essa prescrição ética da abertura para a alteridade para que as pessoas 

se apercebam do outro que pode vir a ser um malheureux, contudo, também insere um 

elemento contraditório que é a repulsa (répulsion) ao malheur e assevera que somente Deus 

pode prestar atenção ao ser humano que está vivenciando a agonia do malheur. Para aclarar a 

questão, ela insere o elemento metafísico, a saber, a compaixão (compassion), que implica o 

ato ou efeito de união amorosa com Deus. É recorrendo a esse elemento contraditório, a 

repulsa, pode vir a integrar coerentemente a experiência da graça (gracê) na filosofia 
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weiliana, pois a compaixão é um elemento que desce de Deus e faz com que as pessoas se 

apercebam do outro. Aliás, a força da graça é a única capaz de resistir à gravidade e fazer com 

que o ser humano siga amando mesmo dentro do vazio de sua existência. 

Ao analisar o conceito de graça na filosofia de Simone Weil, tal compreensão passa, 

necessariamente, pela consideração da relação orgânica que o conceito de verdade mantém 

com a tratativa da temática da graça. Os conceitos de graça e verdade, entrelaçam-se na 

medida em que se inserem dentro da dimensão mística weiliana. É por meio da graça que 

Weil esculpe uma ponte que conduz o ser humano a Deus (Dieu) ou à própria Verdade 

(Vérité). Contudo, para que o conceito de verdade e graça, e por sua vez, a análise da relação 

com o conceito de malheur, tornassem-se consistentes, é benigno a investigação de três 

conceitos primordiais para a compreensão do misticismo weiliano, os conceitos são: 

contradição (contradiction), incomensurabilidade (incommensurabilité) e mistério (mystère); 

entretanto, nos textos weilianos não há uma distinção clara ou sistemática deles, o que há é 

um imbricamento entre os três.  

Segundo a tradição filosófica, contradição é qualquer afirmação escrita sob forma ―s é 

p & não-p‖. Qualquer afirmação que possa ser colocada dessa forma não tem sentido, porque 

afirma, ao mesmo tempo, dois predicados opostos de um sujeito. Apesar de Weil usar, em 

alguns momentos, o termo nesse sentido, ela aponta uma outra significação, a saber, um 

método investigativo para pensarmos em que medida o contrário possa ser verdadeiro (WEIL, 

1947, 104), isto é, a inclusão de pensamentos opostos na reflexão.  

De outra parte, nos escritos filosóficos weilianos, por muitas vezes Weil emprega o 

termo contradição para o que muitos chamariam de incomensurabilidade. 

Incomensurabilidade é um termo da epistemologia que indica a falta de ―critérios de 

confronto entre teorias científicas rivais‖, ou seja, não há a existência de padrões objetivos 

(lógicos ou empíricos), por meio dos quais uma pessoa possa avaliar comparativamente 

doutrinas diferentes e estabelecer a eventual superioridade de algumas delas (ABBAGNANO, 

2015, 631). Ou seja, ―não se pode considerar que certos termos de determinada teoria têm o 

mesmo significado dos termos correspondentes de outra teoria‖ (ABBAGNANO, 2015, 631) 

como, por exemplo, o vocábulo massa em Newton vai assumir um valor diferente quando 

comparando o mesmo vocábulo na teoria de Einstein, isto é, não há formas de comparar as 

doutrinas, como não há como comparar maçãs e laranjas.  

Tendo em vista essas inconsistências, Weil recorre, de forma bastante peculiar a 

matemática de Eudoxus. O sistema de Eudoxo, como assevera Simone Weil, coloca numa 

posição de igualdade vocábulos que até então eram distintos, como por exemplo, a razão das 
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massas pode ser igualada à razão dos tempos (WEIL, 1950, 162). Partindo dessa percepção 

matemática, Simone Weil compreendeu que se duas noções distintas, do ramo da matemática, 

podem ser colocadas em posições de igualdade graças ao conceito de número, o mesmo pode 

ocorrer com as noções do meio espiritual (WEIL, 1950, 162). Springsted pontua que ―quando 

os incomensuráveis são combinados, a sua unidade pode ser um testemunho de aspectos e 

dimensões da nossa existência, dos quais não tínhamos conhecimento‖ (SPRINGSTED, 1985, 

5). 

Partindo do que foi dito acima, Weil acreditava que era possível virem à luz elementos 

estranhos da experiência humana que poderiam falar sobre a necessidade de um plano 

superior, cuja necessidade, se satisfeita, poderia dar uma compreensão mais clara sobre a vida 

dos seres humanos. Entretanto, para Weil, há um tipo de incomensurabilidade que não pode 

ser resolvida pela matemática de Eudoxo. Esse tipo de incomensurabilidade, a que Weil se 

refere, só pode ser resolvida no plano do infinito: ―O que é contraditório para a razão natural 

não é para o sobrenatural, mas este só dispõe da linguagem do outro‖ (WEIL, 1950, 61). 

Nessa passagem, Weil traz à tona a sua noção de mistério. Mistério num sentido mais 

absoluto da contradição e que, também, envolve o sentido da incomensurabilidade. 

A análise dos conceitos de contradição, incomensurabilidade e mistério se mostrou 

frutífera, pois nos permitiu perceber que, para Weil, não há uma contradição, no sentido 

lógico, em conceber a coexistência entre um mal cuja potência pode aniquilar o ser humano e 

a existência de Deus. É necessário ressaltar, em consonância com Weil, que o malheur não é 

uma contraposição à existência de Deus, mas sim um mecanismo que ajuda a compreender o 

amor divino. 

Os três movimentos (mouvements) da graça no misticismo weiliano são: (1) 

necessidade (nécessité) e Bem (Bien); (2) realidade fora do mundo (réalité hors du monde) e a 

realidade daqui de baixo (réalité d’icibas); e, por fim, (3) Deus (Dieu) e a criação (créacion). 

No primeiro movimento, a análise feita por Simone Weil se deu a partir da compreensão de 

como a sociedade corrompe os polos de tensão entre necessidade e Bem, gerando, assim, uma 

confusão existencial na vida das pessoas, visto que estão vivendo sob a aparência de um falso 

Bem. À vista disso, Weil aplica o conceito de graça, cujo intuito é demonstrar essa confusão 

entre a necessidade e o Bem inerente ao plano existencial. Uma vez a confusão sendo sanada, 

as pessoas dão início ao processo de ascese em direção ao Bem absoluto. É nesse sentido que 

a graça deve ser compreendida como um movimento dialético pois, ao assumir as 

contradições das etapas anteriores, eleva a alma dos níveis mais baixos de sua existência até a 

contemplação do Bem divino. 
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No segundo movimento da graça, ressaltando sua relação de continuidade com o 

primeiro movimento, mostrando como, para Weil, tanto no reino da necessidade quanto na 

realidade daqui de baixo, ocorre a produção dos falsos bens na medida em que não 

contemplam a existência ou a possibilidade do Bem absoluto. É da realidade fora do mundo 

que vem todo o Bem e Deus é o Bem. Isto nos ajuda a estabelecer que a graça, no pensamento 

weiliano, não deve ser mais compreendida como um mecanismo que visa a ascender as almas 

dos indivíduos, mas sim, que exerce um movimento descendente, para que, dessa forma, a 

atenção do ser humano – com ou sem consentimento - seja direcionada para a realidade fora 

do mundo que está fora do alcance das suas faculdades humanas. A graça, nesse movimento, 

visa o cuidado e o respeito para com as necessidades humanas mais básicas e que, como um 

impulso sobrenatural que busca a diminuição do ego do ser humano para que ele possa 

reconhecer o outro – que possa vir a ser um malheureux. 

Na abordagem do terceiro movimento, a graça foi compreendida como uma força 

sobrenatural que pretende o encontro pessoal com Deus. Todavia, aqui não se faz mais uso da 

contradição, mas sim do malheur, como um mecanismo pedagógico que coloca o ser humano 

no caminho de Deus ou do Bem absoluto. Partindo dos dois movimentos anteriores, a alma do 

ser humano já foi atraída para ir em direção ao Bem absoluto, a sua atenção já foi direcionada 

para a realidade fora do mundo e, nesse último movimento, é o afirmativo sim nupcial que 

concede a Deus a permissão de atravessar a tela do reino da necessidade que o separa dos 

seres humanos e vir até eles. A graça, no terceiro movimento, é uma autorização para que os 

corpos das pessoas sejam tomados por Deus, para que assim, o seu Eu suma nesse processo 

por meio do processo de descriação. 

Percebe-se que a hipótese teológica filosófica levantada por Simone Weil é: o malheur 

é um mecanismo necessário que coloca o ser humano em direção a Deus ou a à Verdade. E, a 

força da graça é a única que vem em contraposição à força da gravidade para que, desse 

modo, redirecione a atenção das pessoas em direção a Deus e, por fim, é a ponte que conduz o 

malheureux em direção ao amor divino. A leitura do ensaio Formes de l’Amour Implicite de 

Dieu presente na obra Attente de Dieu foi fundamental para que se compreendesse como se dá 

o amor divino na concepção filosófica teológica weiliana. Num primeiro momento, 

compreendemos que Deus ama a todos os seres humanos de forma igualitária e, além de tudo, 

como Deus está ausente da realidade daqui de baixo, (1) o seu amor somente pode ser 

implícito ou indireto (amour indirect ou implicite de Dieu) e (2) o amor não pode ter Deus 

como objeto. Para que o amor divino se efetive, para Simone Weil, ele deve ser mediado por 

três objetos, são eles: (1) as cerimônias religiosas (cérémonies religieuses); (2) a beleza do 
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mundo (la beauté du monde); e, por fim, (3) o amor sobrenatural ao próximo (l'amour 

surnaturel du prochain). 

As cerimônias religiosas são uma forma de amor implícito de Deus, pois trata-se da 

conversão da linguagem humana em uma linguagem salvífica. Ora, as práticas religiosas 

possuem um valor meramente humano, todavia, são ratificadas pelo próprio Deus e possuem a 

virtude da salvação. Já a beleza do mundo é uma hipótese teológica que enxerga a beleza 

como sendo uma porta de entrada para o encontro com Deus, pois Weil estabelece que tanto 

para a contemplação da beleza quanto para o encontro com Deus, as pessoas não devem 

esperar qualquer tipo de recompensa, ou seja, ambas as dinâmicas estão despidas da lógica 

mercadológica e utilitária presente na realidade daqui de baixo. Por outro lado, essas duas 

formas de amor implícito de Deus indicam a tentativa de colocar o ser humano em direção à 

espera de Deus; para tanto, Weil prescreve que as pessoas devem manter uma postura de 

passividade. Todavia, passividade na concepção weiliana significa expectativa, atenção, 

silêncio, quietude e não aguardar qualquer tipo de recompensa. Além do mais, a beleza do 

mundo é um convite para uma espera que não inclui a aniquilação do objeto de desejo, e sim 

uma olhada atenta e passiva por parte do ser humano. É importante destacar uma 

consequência considerável sobre a capacidade de os indivíduos prestarem atenção à beleza do 

mundo, a saber: a permissão da existência da alteridade ou o reconhecimento do outro que 

sobressalta diante do ser humano. 

A alteridade na filosofia weiliana foi o ponto nevrálgico para a compreensão do amor 

sobrenatural ao próximo. A relação aqui estabelecida por Weil é entre as pessoas que já 

vivenciaram o malheur e o outro, que é um malheureux. Somente assim as pessoas são 

capazes de amar o próximo, pois já passaram pela agonia do malheur e já sofreram a 

experiência da graça. É nesse aspecto que essa relação é caracterizada como assimétrica, pois 

é travada entre um ser humano e um malhereux ou entre um ser humano e um farrapo 

humano. Contudo, esse amor direcionado ao outro não é uma compreensão que pertence 

puramente à nossa realidade daqui de baixo, pois Weil insere nuances em seu argumento, a 

saber: uma vez que o pensamento não é capaz de acomodar o malheur, a atenção torna-se 

impossível. Para resolver esse problema, Weil inseriu os elementos metafísicos, Deus e 

compaixão, ao propor que somente Deus pode prestar atenção e sentir compaixão ao 

malheureux. É nesse sentido que Weil afirma que não é o ser humano em si que ama o 

malheureux, mas é Deus, que por meio dele, ama o malheureux; o mesmo acontece com o 

malheureux que ama àquele que dele cuida. É Deus que, por meio da força sobrenatural da 
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graça, atravessou seus corpos e fez com que a possibilidade do amor ao próximo emergisse à 

luz.  

A filosofia da religião de Simone Weil trata-se, necessariamente, de uma tradução de 

sua carga vivencial em conceitos ou em diálogos com os pensadores que ela estudava. Um 

estudo de sua filosofia, sem levar em conta a vivência de Weil, não pode atingir seu 

verdadeiro significado. A tensão entre vida e pensamento é necessária. O projeto filosófico-

teológico que se expressa nos escritos de Weil reflete e indica um modo de vida. De outra 

parte, as hipóteses filosóficas teológicas levantadas por Weil sobre o sofrimento humano não 

podem ser lidas sem o entrelace da experiência do malheur e da verdade ou da experiência da 

graça, pois ambos se complementam. Sem malheur não há graça e, por sua vez, não há 

verdade. 

 

Palavras-chave: malheur; verdade; graça; mística; Deus 
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