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APRESENTAÇÃO
Matheus Hein Souza et.al
Nos seus 21 anos de existência, a Semana Acadêmica do Programa de Pósgraduação em Filosofia da PUCRS se consolidou como um importante espaço de
debate na Filosofia do Brasil. Na sua 21º edição, ocorrida virtualmente nos dias 15,
16 e 17 de setembro de 2021, a Semana Acadêmica contou com 102 comunicações
realizadas por discentes de graduação e pós-graduação distribuídas em mesas de
debate qualificado sobre os mais diversos campos de pesquisa filosófica, como
Hegel, Marx e Marxismos; Filosofia Antiga e Medieval; Filosofia Contemporânea;
Epistemologia; Heidegger; Filosofia Moderna; Nietzsche e Foucault; Fenomenologia
e Psicanálise; Estética e Feminismo, atestando a proficuidade e vastidão dos estudos
filosóficos no Brasil, que agora podem ser acompanhados em formato de livro. Para
além das conferências de pesquisadores e pesquisadoras já estabelecidas no
panorama intelectual brasileiro e latino-americano, como a do Prof. Dr. Francisco
Cortés Rodas, da Universidade de Antioquia – Colômbia, que proferiu a conferência
“¿Es la pobreza mundial un problema de justicia para los países más ricos?”; a do
Prof. Dr. Filipe Campello (UFPE), “Descolonizar, sim, mas como? (ou: o que fazer com
as estátuas de filósofos europeus?)”; do Prof. Dr. Oswaldo Giacóia (Unicamp),
“Heidegger: Sobre Kierkegaard, Nietzsche e a Filosofia”; do Prof. Dr. Victor Ximenes
(UFABC), “Realismo capitalista como deflação da consciência”; da doutoranda Diana
Taschetto (USP), “Porque filósofos devem se atentar aos fundamentos da mecânica
quântica” e, finalizando, a conferência da psicanalista e escritora Dra. Maria Rita Kehl,
“Charles Baudelaire por Walter Benjamin: dois melancólicos inspirados”.
A Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS sempre procurou se
pautar como um espaço para o debate qualificado de ideias, para trocas científicas
entre os discentes de todo o Brasil, oferecendo aos pesquisadores e pesquisadoras
a oportunidade de publicização dos seus trabalhos e de apreciação crítica pelos seus
pares. Da mesma forma, disponibilizando o benefício da publicação dos seus
trabalhos, como o presente livro, colaborando com a divulgação do saber filosófico
para o grande público e para a manutenção da excelência do importante tripé
acadêmico de ensino, pesquisa e publicação.

O corpo discente do PPG em Filosofia da PUCRS acredita firmemente na
vocação filosófica de corroborar com o debate público qualificado, não somente no
Brasil, mas em toda a América Latina, aperfeiçoando as ferramentas críticas de
análise para as patologias de nosso tempo, de melhoramento de nossas instituições
democráticas e do ensino superior no país. Por isso, os presentes livros, que agora o
público terá acesso, constituem-se como um importante material de reflexão para a
sociedade contemporânea.
Os artigos dos quatro volumes são resultados das apresentações nas mesas
de comunicações da Semana Acadêmica e estão organizados do seguinte modo:
– Volume 01 – Filosofia Antiga, Estética, Heidegger, Fenomenologia e
Psicanálise. (Organizadores: Jeferson Forneck, Daniel Santos, João Francisco Cortés
Bustamante, Isis Hochmann de Freitas);
– Volume 02 – Filosofia Medieval, Feminismo, Filosofia Analítica. (Org.:
Valentinne Serpa, Bruna Diedrich, Darlan Lorenzetti, Vinícius Felipe Posselt);
– Volume 03 – Filosofia Moderna, Hegel, Marx, Filosofia Política. (Org.:
Brandon Jahel da Rosa, Antônio Carlos da Rocha Costa, João Henrique Salles Jung,
Matheus Hein Souza);
– Volume 04 – Filosofia Contemporânea, Nietzsche, Foucault. (Org.: Pedro
Antônio Gregorio de Araujo, Cássia Zimmermann Fiedler, Émerson Pirola, Felipe
Fortes).
A comissão responsável pela organização da XXI Semana Acadêmica do PPG
em Filosofia da PUCRS foi composta pelos mestrandos Jeferson Forneck e Brandon
Jahel da Rosa, e os doutorandos Pedro Antônio Gregorio de Araujo e Valentinne
Serpa. A comissão científica, responsável pela avaliação dos resumos e dos artigos
e pela organização destes três volumes, foi composta por Jeferson Forneck, Brandon
Jahel da Rosa, Pedro Antônio Gregorio de Araujo, Valentinne Serpa, Antônio Carlos
da Rocha Costa, Bruna Diedrich, Cássia Zimmermann Fiedler, Daniel Santos, Darlan
Lorenzetti, Émerson Pirola, Felipe Fortes, Isis Hochmann de Freitas, João Francisco
Cortes Bustamante, João Henrique Salles Jung, Matheus Hein Souza e Vinícius Felipe
Posselt.
A Comissão de Representação Discente gostaria de agradecer a todos e todas
que colaboraram para o perfeito andamento da XXI Semana Acadêmica do PPG em

Filosofia da PUCRS, à coordenação do PPG em Filosofia, nas pessoas do Prof. Dr.
Agemir Bavaresco e o Prof. Dr. Jair Tauchen, da Escola de Humanidades da PUCRS,
do corpo docente e discente do PPG, da comissão científica e de toda a comunidade
acadêmica que participou do evento. Desejamos, a todas e todos, uma boa leitura.
Jeferson Forneck.
Brandon Jahel da Rosa.
Pedro Antônio Gregorio de Araujo.
Valentinne Serpa.

FILOSOFIA ANTIGA

1. ESTRANGEIRO DE ELEIA VS. SÓCRATES: UM EMBATE METAFÍSICO ENTRE A
REPÚBLICA E O SOFISTA

https://doi.org/10.36592/9786581110369-01

André Luiz Braga da Silva1
RESUMO
No contexto da ontologia platônica, o personagem Estrangeiro de Eleia nos
apresenta, no diálogo Sofista, algumas informações realmente dignas de nota: a) a
verdadeira estrutura da realidade é uma “tecedura de Ideias” (symploké tôn eidôn,
259e4-6); b) dentro desta symploké, as Ideias possuem relações de “comunidade”
(koinonía) ou “participação” (méthexis) entre si que são “seletivas”, i.e., apenas
algumas podem combinar com algumas (251e7-252e8); c) a identificação dessas
relações é a tarefa por excelência do “dialético” ou “filósofo” (253b8-254b1); d) essas
“combinações” ou “participações” são a causa de cada uma das Ideias possuírem
seus atributos ou predicados (255e4-6; 256a1; 256a7-8); e) algumas poucas Ideias
podem combinar com a totalidade das demais, de modo que seu poder causal se
espraia por todas (254b7-c1; 255e4; 256d11-e3); f) como exemplo desse fato, o “ser”
de cada Ideia é causado por comunidade ou participação na Ideia de Ser: toda Ideia
é, e é porque participa na Ideia de Ser (256a1). Todavia, embora o Sofista seja a obra
que mais explore as inter-relações entre as Formas, ela não é a primeira obra
platônica que afirma a possibilidade de isso ocorrer. Na República, o personagem
Sócrates não só afirma que existe “comunidade das Ideias entre si” (tôn eidôn allélon
koinonía, República V 476a6-7; ver também Fedro 265e1-2, Crátilo 438e5-10, Fédon
102a10-105b4), como fornece um exemplo contundente dessa inter-relação: a Ideia
de Bem causa, entre outras coisas, o “ser” das outras Ideias (República VI 509b7-8).
Se, por um lado, este dito é o ápice do núcleo especulativo desse diálogo, por outro,
chama atenção o fato de esta afirmativa parecer estar sendo revista no Sofista. Pois,
nesta obra posterior, este mesmo predicado das Ideias foi explicado por outra causa:
a Ideia de Ser (item “f”, acima). Para uma avaliação da ocorrência ou não desta
1

Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). E-mail: andrebragar@yahoo.com.br.
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“divergência”, o presente trabalho vai perseguir a resposta para duas perguntas: i) o
predicado causado pelo Bem na República tem o mesmo significado que aquele
causado pelo Ser no Sofista? ii) é possível estabelecer uma regra de funcionamento
da causação dos predicados dentro da assim chamada Teoria das Ideias, a qual
poderia melhorar nosso entendimento disso? Há alguma contribuição de Aristóteles
nesse sentido?
Palavras-chave: Platão; Ideia; Ser; Ontologia; Sofista; República.
1 Introdução
No imaginário dos diálogos platônicos, no verão do ano de 421 a.C. 2 , o
personagem Sócrates desce ao Pireu, para ver a festa da deusa Bêndis (República,
327a et seq.). A ocasião leva-lhe a visitar a casa de seu amigo Polemarco, na qual
ele vivencia uma ardorosa e longuíssima conversa sobre vários assuntos. Desde a
constituição do Estado até a estrutura da alma, de Homero e a educação das crianças
até alta epistemologia e metafísica, de tudo se trata na milenarmente famosa
conversa narrada na República.
Vinte e dois anos se passam, e, num certo dia, o mesmo personagem Sócrates
conversa com um amigo matemático e alguns jovens acerca da epistéme, após o quê
seguirá para o pórtico do Rei a fim de tomar conhecimento do processo que, mais à
frente, culminaria na sua morte (Teeteto, 210d)3. No dia seguinte4, ele irá se encontrar
novamente com esse mesmo grupo, acrescido agora do anônimo personagem
“Estrangeiro de Eleia”. A conversa desse dia é aquela apresentada no diálogo Sofista,
e o “acréscimo” do personagem de Eleia não é pequeno, porque será ele agora quem
vai guiar esse debate. De início, Sócrates lança a questão de fundo do diálogo
(Sofista 216c-217d), após a qual se calará, permanecendo em silêncio até o final

2

Embora a datação dramática do debate narrado na República seja envolta numa nuvem de
controvérsia, é possível aceitar que ele tenha ocorrido em 421 a.C., “no ano da paz de Nícias”, como
apontado por Allan (1962), Taylor (1955), Guthrie (1975), e Vegetti (1998). Pace Adam (1902), que
sugere 410 a.C. Sobre a estação do ano, o “verão”, há uma alusão no próprio texto: República 350d2.
3
A datação dramática do debate apresentado no Teeteto é possível justamente em vista dessa
menção expressa ao famoso processo movido por Meleto contra Sócrates (Teeteto 210d), cujo
resultado nefasto sabidamente ocorreu em 399. a.C.
4
Ver Teeteto, 210d; Sofista 216a.
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desse drama. Contudo, ele permanecerá presente. E seu silêncio e sua presença são
realmente mui dignos de nota, posto que algumas importantes afirmações que ele
proferiu naquele no verão de 421 a.C. parecem ser revistas, ou no mínimo disputadas,
pelo conviva recém chegado do Oeste.
Como exemplo disso, podemos citar o fato de duas décadas antes, no Pireu,
Sócrates ter dito que ele e seus companheiros possuíam um método habitual de
considerar, para cada grupo de coisas com o mesmo nome, uma única Forma
(República, 596a). Havia dito também, na mesma época (c. 416 a.C.)5, que as Formas
não podem sofrer nada (Banquete, 211b). Contrariamente, o Estrangeiro vai dizer, por
um lado, que há sim grupos de entes a que pomos o mesmo nome que não possuem
uma Forma como correspondente inteligível (Político 262c-263a) 6 . Por outro, vai
dizer, também, que as Formas sofrem sim algumas ações (Sofista 248c-249d). Como
eu dizia, o silêncio de Sócrates, que está efetivamente presente e ouvindo (Político
257a), é de chamar mais a atenção do que se ele tivesse soltado um grito em
protesto. Afinal, não é demais lembrar de uma característica desse personagem:
confessara o ateniense, na véspera, que ele possui uma “doença”, que faz com que
ele não consiga deixar de discutir alguma questão que lhe aflige (Teeteto 169b-c).
Seu silêncio, sua falta de protesto, são, portanto, desconcertantes; pois impossível
seria ao personagem tagarela não perceber, nas conversas apresentadas no Sofista
e no Político, o estabelecimento, por parte do Estrangeiro, de pontos contrários aos
seus.
2 Nosso ponto
Somando-se a estes dois pontos, há ainda um outro, que, sem dúvida, era, aos
olhos do Sócrates platônico, ainda mais visceral. E é sobre ele que eu gostaria de
trocar dois dedos de prosa aqui hoje.
Naquele mesmo dia na casa de Polemarco, no verão de 421 a.C, Sócrates não
apenas afirmara existir “comunidade das Ideias entre si” (tôn eidôn allélon koinonía,
5

A datação dramática do debate apresentado no Banquete é possível em vista da menção à vitória de
Agatão no concurso de tragédias, fato ocorrido em 416 a.C.
6
A conversa apresentada no diálogo Político ocorre na sequência imediata daquela apresentada no
Sofista: ver Político 257a.
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República V 476a6-7; ver também Fedro 265e1-2, Crátilo 438e5-10, Fédon 102a10105b4), como até fornecera um exemplo contundente de inter-relação entre as
Formas: a Ideia de Bem causa, entre outras coisas, o “ser” das outras Ideias
(República VI 509b7-8). Se, por um lado, este dito é o ápice do núcleo especulativo
desse diálogo, por outro, chama atenção o fato de esta afirmativa parecer também
ser revista pelo Estrangeiro de Eleia. Vejamos.
Na sessão central do Sofista, o personagem eleata apresenta várias
informações fundamentais no contexto da ontologia platônica, dentre as quais
podemos destacar:
a) a verdadeira estrutura da realidade é como uma “tecedura de Ideias” ou
“Formas” (symploké tôn eidôn, 259e4-6);
b) dentro desta symploké, as Ideias possuem relações de seletiva
“comunidade” (koinonía) ou “participação” (méthexis) entre si, i.e., apenas algumas
podem combinar com algumas (251e7-252e8) (são excluídas as possibilidades de
ausência de participação e de participação irrestrita);
c) a identificação dessas relações é a tarefa por excelência do dialético ou
filósofo (253b8-254b1);
d) essas “combinações” ou “participações” são a causa de cada uma das
Ideias possuírem seus atributos ou predicados (255e4-6; 256a1; 256a7-8);
e) algumas poucas Ideias podem combinar com a totalidade das demais, de
modo que seu poder causal se espraia por todas (254b7-c1; 255e4; 256d11-e3);
f) como exemplo disso, o “ser” de cada Ideia é causado por comunidade ou
participação na Ideia de Ser: toda Ideia é, e é porque participa na Ideia de Ser (256a1;
256d8-9).
Ou seja, aparentemente, o mesmo predicado das Ideias explicado na
República pela Ideia de Bem foi explicado, nesta obra posterior, o Sofista, por outra
causa: a Ideia de Ser. Para uma avaliação deste quadro, o presente trabalho vai
perseguir a resposta para duas perguntas:
i) o predicado causado pelo Bem na República tem o mesmo significado que
aquele causado pelo Ser no Sofista? Ou seja, um mesmo sentido é comum àquilo
falado por Sócrates e Estrangeiro?
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ii) é possível estabelecer uma regra de funcionamento da causação dos
predicados dentro da assim chamada Teoria das Ideias, a qual poderia melhorar
nosso entendimento disso? Há alguma contribuição de Aristóteles nesse sentido?
3 Sentido do predicado causado pelo Bem e pelo Ser
Embora o Sofista seja a obra em que as inter-relações ontológicas entre as
Formas sejam mais exploradas, ela não é a primeira obra que afirma a possibilidade
de isso ocorrer. Como já adiantado acima, se já era possível ver evidências da
existência desse tipo de relação nos textos do Fedro (265e1-2), do Crátilo (438e510), e do Fédon (102a10-105b4), é no livro V da República que se afirmará
expressamente que existe “comunidade das Ideias entre si” (tôn eidôn allélon
koinonía, República V 476a6-7).
O primeiro ponto de controvérsia sobre esta afirmativa de relação intereidética
é a própria existência dessa afirmativa no texto. Isto porque alguns estudiosos de
peso7 acusaram o texto de sofrer uma interpolação aqui, através da qual a forma
reduplicada de állos no genitivo, allelôn, teria sido adicionada ao texto original.
Contra essa hipótese, poderíamos chamar à mesa de debates Adam (2009 [1902]),
Ross (1953 [1951]) e Gutierrez (2009), cujos argumentos no meu entender são mais
do que suficientes para o caso. O argumento mais forte sem dúvida é o de Adam8,
que nos lembra de que não há variação nos códices quanto a este termo: todos
atestam “allelôn” na passagem. O argumento de Gutierrez, menos significativo do
ponto de vista filológico, é importante para a sequência argumentativa da própria
obra: a possibilidade de existência de relação causal intereidética, estabelecida
nessa passagem, é condição para a vindoura afirmação de um exemplo desse tipo
de relação no livro VI9.
Contra esse ponto, alguém poderia arguir que uma expressão como essa,
“allélon koinonía”, seria imprópria para pensar a relação da Ideia de Bem com as

7

Indicados por Adam (ad. loc.), a saber: Badham (apud ADAM, 2009, vol. I, p. 363), Bywater (J. Ph., V,
p. 123, apud ADAM, 2009, vol. I, p. 364), e outros.
8
Adam (2009, vol. I, p. 363-364).
9
GUTIERREZ, 2009, p. 113; 116 et seq. Ver também ROSS, 1953, p. 37.
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outras Ideias, argumentando que tal expressão implicaria relações “reversíveis” entre
Ideias, i.e., de causalidade em ambos os sentidos, onde as duas Ideias na relação
possuem algum poder causal sobre a outra. Contra este argumento poderia ser
usada a própria passagem da República em que a expressão aparece (476a6-7): uma
vez que lá o termo koinonía é usado para dizer também a relação causal de Ideias
com corpos sensíveis, então resta mais que óbvio que o termo pode ser usado para
dizer também relações de causalidade não-recíproca. Além disso, na outra obra, o
Sofista, temos ocorrência do termo koinonía dizendo relações intereidéticas que
nitidamente não têm “reversibilidade” ou reciprocidade causal: p. ex., Sofista 252a.
Outro argumento contrário seria o de que, na passagem da República (476a6-7),
devido a uma oposição forte entre “eînai” e “phaínesthai”, não estaria sendo dito que
efetivamente exista uma “comunidade entre as Ideias”, mas sim de que elas apenas
aparecem em comunidades umas com as outras, sem que isso correspondesse à
realidade. Contra esse argumento poderia ser oposto o fato de, no trecho, incluíremse no rol de coisas com as quais as Ideias apareceriam em comunidades também os
“corpos” e as “ações”. Ou seja, argumentar que, nessa passagem, não estaria sendo
efetivamente afirmado pelo Sócrates que há uma comunidade das Ideias entre si
devido ao fato de ter sido utilizado o verbo “parecer” no trecho implicaria em ter que
admitir também que ele não estaria efetivamente afirmando que há uma comunidade
das Ideias com os corpos e ações. E isto, seja no contexto da República (476c7-d3),
seja no dos diálogos do mesmo período, parecer-me-ia uma admissão totalmente
descabida, pois a afirmação de uma tal relação é expressa em várias passagens
(Banquete, 211b; Fédon 100b-c; etc.).
Superada a controversialidade sobre haver ou não no livro V da República uma
afirmação de comunidade das Ideias entre si, vemos, no livro VI (509a-b), um
exemplo desse tipo de relação intereidética ser traçado por Sócrates. No Símile do
Sol, ele descreverá, em termos analógicos, o poder causal da Ideia de Bem. Na
primeira parte do símile, é dito que, assim como o Sol é a causa, para as coisas
visíveis, do seu poder de serem objeto da visão, o Bem é a causa, para as Ideias, do
seu poder de serem objeto de cognição, i.e., de serem cognoscíveis (508e1-509a9).
Nos termos da passagem, o Bem causa, às outras Ideias, a “cognição” ou
“conhecimento” (gnósis; epistéme) e a “verdade” (alétheia). Contudo, o poder de ser
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cognoscível havia sido descrito, no livro anterior, como possuindo, ao menos, dois
aspectos:
- o poder de ser “alguma coisa”, i.e., existir (porque quem conhece, não
conhece “nada”, mas sim “alguma coisa” (ti), i.e., alguma coisa “que é” (ón) (476e7477a1; ver também 507b1-6; Kahn, 1981; Brown, 1994); e
- o poder de ser não de qualquer modo, mas de ser de modo “inalterável”,
“eterno” e “inteligível” (479a1-2; e6-8; ver também 477a2-5; 477a6-8; 478a7-8;
478c7-d9; 507b8-9).
Então, se o Bem é o que causa o poder de ser cognoscível das Ideias, é ele,
presumivelmente, o que causa estes dois aspectos delas. E é também nesse sentido
que o Bem causa a “verdade” das Ideias, no sentido amplo de alétheia enquanto
“realidade” (ver Ferrari, 2003), o que nesse contexto também pode ser traduzido
como existência e modo (específico) de ser.
Outrossim, isto é confirmado pela segunda parte do Símile do Sol, na qual
Sócrates diz que, assim como o Sol é a causa, para as coisas visíveis, da sua geração,
crescimento e nutrição, o Bem é a causa, para as Ideias, do seu eînai e sua ousía
(509b). Para as coisas visíveis, a geração ou o nascimento diz respeito ao próprio
fato de elas serem ou existirem; e o crescimento e a nutrição diz respeito ao modo
de ser delas, no tempo. Mutatis mutandis, dado que as Ideias são ágenas, seu “eînai”
e sua “ousía” dizem respeito, de um lado, ao próprio fato de elas serem ou existirem,
e, do outro, ao modo de ser delas, o modo de ser de “essências”, eternas e inalteráveis
(Dixsaut, 1991). Ou seja, na segunda parte da analogia, Sócrates confirma aquilo que
já podia ser identificado na primeira parte do trecho (lido em conjunto com o livro V):
o Bem é a causa do “ser” ou “realidade” das outras Ideias, tanto no sentido de sua
existência quanto no do seu modo de ser. Portanto, o sentido de existência é um dos
sentidos do que é causado pelo Bem na passagem10.
Para várias das ocorrências do verbo “ser” (eimí) nessas passagens da
República, e em outras do corpus platonicum, o seu sentido foi realmente muito

10

Conforme Shorey, 1895; Adam, 1902; Murphy, 1932; Natorp, 1933; Heidegger, 1933/1934;
Notopoulos, 1944; Krämer, 1969; Annas, 1981; Reale, 1991; Baltes, 1997; Szlezák, 2001; Gutierrez,
2003, 2009 e 2010; pace Ross, 1951; Santas, 1980; Fronterotta, 2001; Vegetti, 2003
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disputado 11 . Contudo, eu gostaria de frisar que, para minha argumentação, é
irrelevante a grande querela, na literatura secundária, sobre se haveria em Platão ou
na Antiguidade uma clara diferenciação entre seus sentidos (identidade, predicação,
existência, etc.), ou entre seus usos (completo e incompleto). Em primeiro lugar,
porque, como bem notado por Kahn (1966), há um sentido elementar de existência,
pré-moderno, notável já em Homero (Ilíada, VI, v. 152; XI, v. 722-723), que está
pressuposto também em construções predicativas e veritativas, assim como nos
usos completos e incompletos do verbo “ser”. Por sua vez, a tese de Brown (1986;
1994) avançará nessa direção, defendendo que esses usos e sentidos são
indissociáveis, em vista de uma “continuidade íntima” ou “natural” entre todos eles.
Ademais, some-se a isso o fato de, conforme notado por estes estudiosos e outros12,
ser bastante visível que a predileção de Platão para marcar este sentido elementar
de existência é com construções do tipo “ti eînai” (“ser algo”), “ti eînai e oudén?” (“ser
alguma coisa ou nada?”): p. ex., Fédon 65d4; 74a10-12; Górgias 495c3-5; Protágoras
330c1; d3. E, para fazer a minha marcação deste sentido básico de existência, é
exatamente para esta construção que eu chamei atenção acima na República, e que
chamarei também no Sofista. Nestas duas obras, há, inclusive, passagens as quais,
mesmo não estando no cerne do meu interesse, apresentam este ponto. Por
exemplo, em República 480a3-4, é dito que o philodóxo não reconhece a existência
da Ideia de Belo, porque “ele não é capaz de reconhecer o belo em si mesmo como
sendo algo”, autò dè tò kalòn oud’ anéchesthai hós ti ón. Na sessão da “Batalha de
Gigantes” do Sofista, a refutação dos Filhos da Terra reside em fazer eles assumirem
a existência de coisas incorpóreas, como as virtudes, e isso é inicialmente expresso
como reconhecer elas “serem algo” (eînaí ti, Sofista 247a9).
Nesse sentido, a disputa entre os estudiosos sobre diferenciação de usos ou
sobre univocidade de sentido para o verbo “ser” não interfere nesse meu ponto. A
mim, basta o reconhecimento de que esteja vigente nos trechos de destaque, ainda
que o verbo eimí não esteja em primeiro plano, um sentido básico e pré-moderno de

11

Ver Cornford, 1951; Ackrill, 1957; Crombie, 1963; Frede, 1967; Owen, 1971; Vlastos, 1973; Heinaman,
1983; Kostman, 1989; Brown, 1986 e 1994; Cordero, 1993.
12
Kahn, 1981; Brown, 1994; Aubenque, 1991.
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existência, o qual fora assinalado por Brown (1986) e outros (Kahn, 1981; Aubenque,
1991), como significando essencialmente “ser alguma coisa antes que nada”.
Já tendo apontado as passagens de meu maior interesse da República
(476e7-477a1; 507b1-6;), na qual identifico esse sentido, volto-me então para o
Sofista, para a sessão dos “Gêneros Supremos” (mégista géne), na qual entendo que,
em uníssono com o outro diálogo, esse sentido esteja presente tanto pela presença
do verbo “ser” como da noção de “ser algo” (ti). Ouvimos, por várias vezes, o
Estrangeiro reiterar que os mégista géne “são” (250a11; b3; 5; 10; c2; 252a2; 254d10;
256a1-2; d12; e3; 256c8-9; 258e3). Sobre as ocorrências do verbo eimí, parece haver
evidências textuais para afirmar que, se não o único sentido vigente, no mínimo um
sentido existencial precisa estar operando em algumas passagens, para dar sentido
a elas13. Então, com relação ao Movimento e ao Repouso, ouvimos dizer que cada
um é “alguma coisa” (ti), i.e., existe (num modo paralelo, portanto, à passagem vista
acima, República 476e7-477a1; ver Kahn, 1966; Aubenque, 1991). E, “em relação a
eles”, o Ser seria uma “terceira coisa” (tríton ti parà taûta, Sofista 250b7). Movimento
e Repouso são partícipes da realidade (250b9-10), i.e., existem (250c1-2; 254d10;
256a1-2).
Todavia, em que pese a concomitância de significado, nos dois diálogos, para
o predicado em fulcro (a saber, o sentido de “existência), o ponto de divergência
quanto àquilo apontado pela República é que, no Sofista, este predicado é explicado,
como visto no item “f” mais acima, porque eles participam na Ideia de Ser: 254d10;
256a1-2; 256d8-9.
Em resumo, nesses dois diálogos, um sentido comum de existência é
assinalado como um dos sentidos do predicado que é causado, segundo Sócrates,
pela Ideia de Bem, e, segundo o Estrangeiro, pela Ideia de Ser. Haveria então no
Sofista uma revisão de Platão sobre um aspecto central da ontologia exposta na
República? Qualquer tentativa de resposta a esta pergunta parece exigir, no mínimo,
primeiramente uma resposta a uma outra: dentro da perspectiva da ontologia
platônica, como a causação das propriedades (ou “predicados”) pelas Formas
funciona?
13

Conforme Cornford, 1951; Ackrill, 1957; Crombie, 1963; Vlastos, 1973; Heinaman, 1983; Brown, 1986;
Cordero, 1993. Pace Frede, 1967; Owen, 1971; Kostman, 1989.
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3 O “funcionamento” da causação dos predicados pelas Ideias
Em Fédon 100b5-c8, ouvimos dizer que “alguma coisa é F (ou seja, possui a
propriedade F) apenas devido ao participar na Ideia de F (ou F-dade)”. Entretanto,
assim como ocorre a todas as Formas, F-dade possui muitas propriedades. Quais
seriam relevantes? Talvez esta regra de causalidade do Fédon pudesse ser mais
detalhada, se nós tivéssemos, para empregar as palavras de Scolnicov (2003, p. 64),
uma “distinção, na Forma, das propriedades que são participadas daquelas que não
são”. Bem, o fato é que nós possuímos isso algures. Em Tópicos 137b3-13,
Aristóteles estabelece uma clara distinção entre dois tipos de propriedades:
propriedades que a Forma possui pelo fato geral de ser uma Forma inteligível
(digamos, “propriedades qua Forma”), e propriedades que a Forma possui pelo fato
específico de ser a Forma individual que ela é (digamos, “propriedades específicas”).
Uma importante utilidade é que essa distinção restringe o escopo da causação
da “participação”: as únicas propriedades que a Forma pode causar são as suas
“propriedades específicas” (Cherniss, 1944; Owen, 1968; Keyt, 1969; Vlastos, 1972).
E esta regra é válida para a causação de propriedades tanto nas instâncias sensíveis
quanto nas outras Ideias.
Então por participar na Ideia de Beleza uma estátua é bela mas não
imperecível (Fédon, 100b5-c8; Parmênides 130e4-131a3). E por participar na Ideia
de Cama esse objeto é uma cama mas não imaterial (República 596a1-598d5). Por
outro lado, por participar na Ideia de Mesmo, uma Ideia é mesma (que si mesma), e,
por participar na Ideia de Outro, uma Ideia é outra (que as outras Ideias) (Sofista
255b3; 255e3-7; 256a7-9; 256a10-b5).
Qualquer outro resultado para a causação dos predicados que não fosse a
posse das “propriedades específicas” da Forma participada pela coisa participante
seria uma total absurdidade: nos exemplos acima, a estátua seria imperecível, e a
cama imaterial (Keyt, 1971; Shields, 2011). Tal absurdidade está, inclusive,
expressamente proibida pelo Sofista: uma Ideia é outra que as outras não por sua
própria natureza, nem por participar em qualquer uma das Ideias, mas apenas por
participar na Ideia de Outro (Sofista 255e3-7).
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Encaminhamentos finais
O que se pode notar na dinâmica da causalidade de predicados dentro da
metafísica platônica é que há uma exclusividade causal quanto à explicação dos
predicados: apenas a Ideia que tem o predicado como sua “propriedade específica”
pode causá-lo nas outras Ideias. Se fizer sentido esta sistemática, então o predicado
“ser”, em sua acepção de “existir”, somente poderia ser causado, no contexto da
metafísica platônica, exatamente tal como é descrito no Sofista: pela comunidade ou
participação na Ideia de Ser (256a1). Dentro da mesma sistemática, a Ideia de Bem
somente poderia causar o predicado “ser bom”, e, a menos que “existir” e “ser bom”
pudessem ser entendidos como sinônimos, o Bem não poderia causar a existência.
É cabível salientar que tal possibilidade de sinonímia deve ser afastada, em vista de
assertiva expressa da própria República, segundo a qual as coisas más existem:
República 379b. Logo, existência e bondade não podem ser predicados equivalentes.
Não sendo equivalentes, pela regra de causação de predicados supra aludida, tais
predicados precisam ser causados por Ideias diferentes, cada qual sendo causado
pela Ideia que lhe é o correspondente inteligível, i.e., aquela que possui tal predicado
como sua propriedade específica. Portanto, “ser bom” somente poderia ser causado
pela Ideia de Bem, e “existir”, somente pela Ideia de Ser, e a afirmação da causação
da existência pela Ideia de Bem, proferida pelo personagem Sócrates no livro VI da
República, está em total desacordo com esta regra.
A explicação para esse desacordo parece ter que ser buscada em outros
aspectos da filosofia platônica, tais como objetivos dialógicos, quiçá extradialógicos,
do autor. Não obstante, qualquer tentativa de busca de uma tal explicação
extravasaria completamente os limites temporais a que uma curta apresentação
como esta está sujeita. Esta é, portanto, uma conversa para uma outra ocasião.
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2. A RELAÇÃO ENTRE DIZER E CRIAR NA COSMOLOGIA PARMENÍDEA: UM
ESTUDO A PARTIR DE B8, 38-39 E B19, 1-3
https://doi.org/10.36592/9786581110369-02

Bruno Fernandes Santos1
Resumo
O interesse desta exposição é investigar a relação que parece haver entre o ato de
fala e o de poetificação [no sentido de criação] do mundo, segundo alguns excertos
da poesia fragmentária de Parmênides. Se por um lado há uma valorização
significativa da verdade ao longo do Poema, descrita pela Deusa inominada como
inabalável e bem persuasiva (B1, 29), há, pelo lado de alguns intérpretes, uma
desvalorização das opiniões, como se elas fossem menores e irrelevantes por não
possuírem “confiança verdadeira” (πίστις ἀληθής). Ora, mas o que parece passar
despercebido a eles, que não compreendem as razões que levaram o Eleata a
escrever a última parte de seu Poema, é que ela cumpre a promessa da Divindade
feita ainda no proêmio, em B1, 28-29, isto é, a de que é necessário que ele se instrua
acerca de tudo, “tanto da verdade bem persuasiva o inabalável coração,/como das
opiniões dos mortais, em que não há confiança verdadeira” (B1, 29-30). Assim, verse-á, neste artigo, que esse descredenciamento filosófico das opiniões está
fundamentado em uma incompreensão do papel das opiniões no Poema, que estão
ali para ensinar ao jovem iniciado como o mundo (κόσμος) é e como cada uma das
coisas que surgiram nele são (B10, 1-5). Nesse sentido, far-se-á necessário analisar
dois momentos que considero centrais para consolidar esta afirmação: B8, 38-39,
ocasião em que a Deusa inominada afirma que tudo será nome (πάντ᾿ ὄνομ’ἔσται),
mesmo que não seja verdadeiro; e B19, 1-3, momento em que ela reitera o fato de
que todas as coisas surgiram segundo as opiniões (κὰτα δόξαν) e que a cada uma
delas os mortais atribuíram um nome. Portanto, o mote deste trabalho é, a partir de
uma leitura a contrapelo de algumas correntes interpretativas, mostrar que as
opiniões possuem importância e têm um papel fundamental no Poema, haja vista o
1
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fato de que são os mortais, que falam doxa, os responsáveis pela criação de cada
uma das coisas que pertencem ao κόσμος, como a lua, o sol e as estrelas.
Palavras-chave: Parmênides; poesia; cosmologia.
INTRODUÇÃO
Nietzsche, em seu livro A filosofia na era trágica dos gregos, afirma que
Parmênides é um filósofo frio (2017, p. 78), pois segundo a leitura que ele faz do
Eleata, este teria sido um amante da razão, que em nome dela decidiu recusar a
fluidez do mundo e todas as coisas que o compõem em nome da verdade e do ente,
únicos capazes de lhe assegurar, em seu Poema, um conhecimento inteiro e perfeito,
como a massa redonda de uma esfera (B8, 43) que se mantém intacta e inalterável.
Nietzsche projeta em Parmênides uma leitura legítima e muito comum, inclusive hoje,
entre os scholars, isto é, a de que o Eleata teria operado a mais clara cisão entre
verdade e opiniões (leitura que endosso, diga-se de passagem), além de ter sido o
fundador disso que chamamos de metafísica. Não pretendo, ao longo deste artigo,
me imiscuir em problemas tão espinhosos e delicados quanto este de saber se foi
ele ou não o criador da metafísica. É necessário, no entanto, colocar em xeque a
interpretação canônica de que o Eleata, de acordo com a leitura nietzschiana, teria
sido um filósofo (apenas) da verdade.
É necessário, então — preservando o diálogo com Nietzsche — sermos
inatuais e intempestivos (CALOMENI, 2003, p. 28) para que possamos observar com
acuidade os problemas que giram em torno de um tipo de interpretação que faz de
Parmênides um filósofo frio, aprisionado às amarras de certas leituras que o veem
apenas como o poeta da mais exangue abstração. Em primeiro lugar, não só
Nietzsche, mas muitos outros, como, por exemplo, Barnes, Kirk, Raven e Schofield, e
Mourelatos, endossam uma leitura depreciativa de Parmênides. Nietzsche, por suas
razões, divide o Poema do Eleata em duas fases distintas: uma primeira, marco de
sua juventude, em que ele teria expressado um pensamento cosmológico, típico dos
filósofos jônicos da época; e uma segunda, em que ele teria amadurecido e
abandonado a cosmologia em nome da verdade e da reflexão abstrata acerca do ente
(2017, p. 78-79). Barnes, Kirk, Raven e Schofield, admitem, por um lado, não
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compreenderem as razões que o levaram a escrever uma terceira parte para sua
poesia, sobretudo porque não faz muito sentido aprender algo cujo conteúdo é
inteiramente enganoso (B8, 50-52), e, por outro, admitem uma certa obscuridade que
cobre como um manto a parte cosmológico-cosmogônica de seu Poema

2

.

Mourelatos (CURD, 1998, p. 5), por sua vez, defende um papel dialético das opiniões,
que poder-se-ia resumir da seguinte maneira: elas teriam sido escritas apenas para
testar o iniciado, que aprendera acerca da verdade, diante do engano do κόσμος, para
avaliar se ele seria ou não enganado pelo que a Deusa, que fala de forma enganosa,
lhe mostra e ensina.
Todavia, essas interpretações consideradas canônicas, deixam escapar
alguns excertos centrais do Poema, que me dão ensejo para defender um
Parmênides que não está interessado apenas com a verdade, mas está, também,
preocupado com as opiniões e com o κόσμος. Nesse sentido, é importante nos
atermos, em um primeiro momento, ao que a Deusa diz ao jovem iniciado ao fim do
proêmio:
Necessário é, porém, que de tudo te instruas,
tanto da verdade bem persuasiva o inabalável coração,
como das opiniões dos mortais, em que não há confiança verdadeira.
Mas ainda assim também isto aprenderás, como as opiniões
necessitam opinativamente ser, tudo através de tudo perpassando3. (B1, 28-32)

A Deusa, neste excerto, é veemente em afirmar a necessidade de ele se instruir
acerca de tudo, tanto da verdade, como das opiniões, mesmo que elas sejam
enganosas e não possuam confiança verdadeira (πίστις ἀληθής). Ela também afirma
outro aspecto central das opiniões: elas perpassam tudo, portanto são
perpetuamente incontornáveis. Parmênides, aqui, concorda com seu possível e

2

Barnes, além de não compreender o sentido da terceira parte do Poema, afirma que ela é controversa
e desinteressante (BARNES, 1982, p. 123). Kirk, Raven e Schofield, apelam para uma obscuridade
concernente à cosmologia (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 2010, p. 251).
3
Tradução, ainda não publicada, do professor Doutor Alexandre Costa. Quando ocorrer uma mudança
na tradução ao longo do presente artigo, indicarei em nota.

34 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1

provável mentor: Xenófanes, que em B344, afirmava que as opiniões se agarram a
tudo, extraindo dessa premissa a impossibilidade de qualquer espécie de
conhecimento que se quisesse inteiro e perfeito. O Eleata, nesse sentido, nos alerta,
de antemão, acerca da incontornabilidade da doxa, passo que por muitos intérpretes,
como os elencados há pouco, parece ser negligenciado.
Outro passo importante, sem o qual a validade das opiniões não pode ser
compreendida, é reiterado pela Deusa em B8, 61, quando ela afirma que somente
quando ele tiver aprendido sobre tudo, é que ele não poderá mais ser superado em
perspectiva, pois ele dominará todos os assuntos, tanto aqueles concernentes à
verdade e ao ente, como aqueles que dizem respeito ao κόσμος e às opiniões.
Ademais, pouco se menciona, e é este um dos motes deste artigo, que Parmênides
relega às opiniões o papel de nomear cada uma das coisas que esculpe e perfazem
o κόσμος. Em B8, 38-39, a Deusa nos diz que os mortais nomeiam as coisas do
κόσμος persuadidos de que estão nomeando-as verdadeiramente, quando decerto
eles se enganam e o que nomeiam não pode ser verdadeiro5. Em B19, 1-3, fragmento
que finda o relato cosmológico da Deusa inominada, ela afirma que, segundo a doxa
(κὰτα δόξαν), as coisas do κόσμος foram nomeadas. Ora, diante desses versos e
fragmentos, poder-se-ia dizer que as interpretações que não veem valor nas opiniões
ou não compreendem as razões que as fundamentam, não se sustentam. Sendo
assim, as opiniões desempenham um papel fulcral na poesia de Parmênides, pois
são elas que não apenas garantem a insuperabilidade do Eleata em perspectiva (B8,
61), mas sobretudo lhe ensinam acerca da natureza do Éter, do sol e das estrelas,

4

“E ao certo nenhum homem sabe coisa alguma/nem há de saber algo sobre os Deuses nem sobre o
todo de que falo;/pois se, na melhor das hipóteses, ocorresse-lhe dizer algo perfeito,/ele mesmo, no
entanto, não saberia; opinião é o que se cria sobre tudo”. Acerca da influência de Xenófanes no
pensamento de Parmênides (COSTA, 2005, p. 7-11).
5
Para o Eleata, a verdade não diz respeito às coisas que pertencem à natureza, pois esta é, como
assinalou seu antecessor Xenófanes, atravessada pelas opiniões e as opiniões são fluidas, portanto
instáveis. À verdade não cabe instabilidade, tampouco fluidez: logo, é esta a razão que faz com que
ela esteja apartada do domínio do κόσμος, estando permanentemente condenada a dizer sobre si
mesma, em um discurso metalinguístico, único lugar que há segurança, fixidez e imobilidade. É desse
sentido de verdade que os mortais descritos pelo Poema estão distanciados, pois eles falam opiniões,
e entre elas e a verdade, há não apenas mútua excludência, como também uma mútua
incompatibilidade. A respeito desta acepção de verdade no Poema de Parmênides, refiro ao
importante trabalho doutoral de Alexandre Costa (COSTA, 2010, p. 61-62).

Bruno Fernandes Santos | 35

aprendizados esses que são dados ao jovem iniciado a partir de B8, 50-526.
Portanto, este artigo tem como objetivo argumentar que as opiniões, a
contrapelo de algumas interpretações consideradas canônicas, têm um valor
epistemológico fundamental na poesia parmenídea, pois são elas que possuem o
poder de nomear [criar] cada uma das coisas que pertencem ao κόσμος. Se os
intérpretes, nesse sentido, não compreendem por quais motivos o Eleata escreveu
sobre elas na última parte do seu Poema, é porque eles não entendem as razões que
subjazem à pedagogia do engano iniciada pela Deusa em B8, 50-52, cuja função é a
de admoestar o neófito acerca dos contornos e das nuances do κόσμος, que por sua
vez, por ser nomeado pela doxa, é igualmente desviante e enganoso. O que assusta
os intérpretes, e esta é uma das razões que os levam a descredenciar a doxa, é o fato
de que o Eleata aceita o engano e o considera indispensável, sobretudo por ser ele,
Parmênides, esculpido por isso que olvidamos por ser enganoso. Por conseguinte, o
artigo parte da leitura de B1, 28-32, B8, 38-39 e B19, 1-3, para realçar os aspectos
interpretativos há pouco aludidos, além de tentar investigar um Parmênides criativo,
do ponto de vista poético.
B1, 28-32
Fragmento central e mormente indispensável para compreendermos a
moldura criativa parmenídea na terceira e última parte do seu Poema, onde a
Divindade, que permanece inominada ao longo de todo o percurso iniciático do jovem
que busca conhecer a verdade, declara dois aspectos importantes a serem
preservados durante a sua viagem: (i) é necessário que ele se instrua acerca de tudo;
(ii) as opiniões, por estarem presentes em tudo, estão condenadas a nunca se
dispersarem do κόσμος. Em um sentido trágico, comum às epopeias homéricas das
6

É importante observar que a transição do discurso acerca da verdade para o das opiniões, em B8,
50-51, é regida por um verbo imperativo, que atesta mais uma vez a necessidade de o jovem iniciado
se instruir acerca de tudo, retornando a algo que já havia aparecido no proêmio, em B1, 28-31. Se
antes era necessário que o iniciado soubesse o que faz o κόσμος ser o que ele é, a partir de B8, 51-52
passa a ser um imperativo: μάντανε. Surge, assim, a analogia com a pedagogia, com o ensino guiado
por uma Deusa inominada, que quer que seu iniciado se instrua em todos os caminhos viáveis que
por ela são apresentados ao longo do Poema, estes sendo o da verdade e o das opiniões. Portanto,
aprender sobre o κόσμος não pode ser interpretado como um aprendizado inferior, pois além de ele
ser necessário, ele é um imperativo.
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quais Parmênides se nutre, vide as imagens religiosas extraídas por ele da poesia de
Homero que aparecem no seu Poema, sobretudo no proêmio, podemos dizer que não
apenas os mortais (βροτοί) estão condenados, tragicamente, a falar opiniões, mas
também elas mesmas estão condenadas a não se dissipar, permanecendo
eternamente no κόσμος e não podendo superá-lo ou ultrapassá-lo. Fato que, é
importante notar, esclarece o porquê de Parmênides ter escrito sobre as opiniões,
destacando, ao final de sua poesia, que elas desempenham um papel fundamental,
isto é, o de não apenas garantir que o iniciado conheça a mecânica do κόσμος, como
também saiba que tudo que elas lhe ensinam foi poetizado e edificado pelas palavras
enganosas dos mortais (B19, 1-3).
B8, 38-39
Pois tudo será nome, esse é o imperativo Divino que traça as conexões que
me dão azo a defender um aspecto criativo e poético dentro da constelação
cosmológica de Parmênides. Em primeiro lugar, é importante notar que não me refiro
ao ato de nomear como poético a esmo: estou plenamente aliado ao sentido
etimológico do termo em questão, pelo Eleata incorporado na forma de seu Poema,
pois temos que lembrar que seu pensamento foi versificado e, além de filosofia, é
também poesia. Dito isto, poesia vem do verbo grego ποιέω, que, por sua vez, possui
o sentido de fazer, fabricar, produzir e criar7. Quando Parmênides delega às palavras
dos mortais o papel de dizer o κόσμος, ele não está delegando a elas uma tarefa
insignificante e minoritária, por consistir em atribuir nomes às coisas de forma
enganosa. Sim, no fundo é isso: o que os mortais nomeiam é realmente enganoso.
No entanto, isso faz parte da condição e do destino dοs βροτοί, os mortais que
atribuem nomes a todas as coisas, persuadidos de que as coisas nomeadas são
verdadeiras. O termo para se referir aos mortais, aliás, é muito sugestivo: comum à
tradição épica, Homero é um dos que mais o utiliza para se referir a eles, assinalando
com a expressão o caráter trágico de sua existência. Afinal, o termo possui uma
conotação que põe em evidência o aspecto mortal do humano, significando algo
7

Para um detalhamento mais detido das variações de sentido que o termo possui (CHANTRAINE,
1968, p. 922).
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como aqueles que sangram, ou que coagulam. Parmênides, um continuador indireto
da poesia homérica, pois toma emprestado dela diversos motifs, como sugere
Mourelatos (1970, p. 11-14), não utiliza a expressão em vão; o que ele talvez queira
assinalar com o termo é que nós, incapazes de transgredir nossa mortalidade,
estamos automaticamente condenados ao engano que o κόσμος nos proporciona e
que por nós foi proporcionado, haja vista o fato de que somos nós, que falamos
opiniões, que fazemos com que tudo venha a ser segundo elas (B19, 1). Esse é,
portanto, nosso latifúndio, como sugeriria João Cabral8. Parmênides atribui a nós o
papel de poetizar o κόσμος, atribuindo a ele nomes e significados, sendo essa a
nossa condição enquanto mortais. Vale a pena observar, então, como conhecemos
o κόσμος e como ele nos é ensinado pela Deusa inominada.
O MUNDO E AS OPINIÕES
É importante termos em mente, desde já, que não pretendo passar pelo Poema
como um todo, embora isso às vezes seja inevitável, mas desejo apenas me
concentrar no que a Deusa nos diz a partir de B8, 51-52, momento em que sua fala
acerca da verdade e do ente findam. Ao fim deste discurso, parte do que o iniciado
tinha que aprender ao longo das rotas investigativas que lhe são apresentadas em
B1, 28-32 já está garantido. A viagem pelas rotas faz o jovem iniciado aprender que
não adianta ele enveredar seu pensamento pelo que não-é9, pois por mais que seja
viável 10 , é um ato plenamente desviante da proposta de ensino sugerida pela
Divindade, ou seja, a de que somente acerca do ente é que pode haver pleno
pensamento. Em B5, a circularidade do pensar, que se remete, por sua vez, à analogia
8

“Essa cova em que estás/com palmos medida,/é a conta menor/que tiraste em vida./É de bom
tamanho,/nem largo nem fundo,/é a parte que te cabe/deste latifúndio” (MELO NETO, 2007, p. 159).
9
B2, 5-8. A via do não-ente é dita insondável. Todo o empenho da Deusa, ao longo do Poema, é o de
afastar seu iniciado do não-ente, para que ele possa se aproximar daquilo que lhe garantirá o
conhecimento inteiro e perfeito, este que só pode ser atingido caso o pensamento se atenha somente
ao ente. Em outros lugares, como em B8, 7-8, e B8, 15-18, novamente a Divindade investe no mesmo:
provar, logicamente, que a via do não-ente é indizível e insondável. Todo este empenho, por
conseguinte, se justifica pelo motivo já aludido. Ademais, não é à toa que em B3 ela associa o ato de
pensar ao de ser, pois todo e qualquer espécie de pensamento que queira pensar o verdadeiro
somente pode pensá-lo se estiver estreitamente ligado ao ente.
10
Em B2, 2, a Divindade diz vias, isto é, ὁδοί. Nesse sentido, tanto a via do ente como a do não-ente
são vias, uma mais assertiva, outra altamente desviante.
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da esfera (B8, 43), marca o compasso de todo o Poema: independentemente de onde
se comece, voltar-se-á ao mesmo lugar, sobretudo se o pensar estiver plenamente
associado ao ente. B6 e B7, respectivamente, ensinam ao iniciado como opera o
pensamento dos outros mortais, estes que nada sabem, possuidores de olhos que
vagueiam sem saber ao certo em que se firmar11. Deles, o iniciado se distingue, pois,
ao fim de B8, ele não poderá mais ser superado por nenhum em perspectiva (B8, 61).
Ora, é a partir daqui que a nossa investigação ganha o tom que sem esta breve
apresentação feita no parágrafo anterior eu não seria capaz de atingir. Temos aqui
um iniciado que conhece a verdade, o ente, sabe que não pode enveredar seu
pensamento pela via do não-ente, sabe distinguir entre a via assertiva e a desviante,
todavia, todo esse conhecimento é extremamente abstrato; e, se eu me proponho a
fazer uma leitura a contrapelo da tradição 12 , reconhecendo que o Eleata não
abandona o κόσμος em nome da dita verdade, onde está o restante do conhecimento
que o iniciado tem que aprender para garantir sua insuperabilidade? Nas opiniões. A
Deusa encerra seu discurso acerca da verdade da seguinte forma: “Aqui cesso, para
ti, confiável discurso e pensamento noético/ acerca da verdade; opiniões dos mortais
a partir daqui/ aprende, ouvindo o cosmo enganoso de minhas épicas palavras” (B8,
50-52). É nesse ponto que o timbre de voz da Divindade muda, pois para tocar no
κόσμος e nas opiniões, é necessário que ela apresente a ele como ambos operam, ou
seja, de forma enganosa. Não se trata, entretanto, de um engano que deve ser
aprendido apenas por se tratar de um degrau que o levará ao conhecimento de uma
verdade superior, imaginando aqui a linha dividida platônica. As opiniões dos
mortais, a crueza e o verniz do κόσμος, mesmo se tingido com as cores do engano,
devem ser aprendidas, pois são inevitáveis. Mesmo que se quisesse somente a

11

São mortais incapazes de distinguir o ente do não-ente, estando fadados a atribuir nomes às coisas,
achando que elas são verdadeiras. B8, 38-41: “assim será nome tudo/quanto os mortais instituíram
persuadidos de ser verdadeiro,/surgir e também sucumbir, ser e também não,/mudar de lugar e variar
pela superfície aparente”.
12
Me refiro especificamente a uma determinada linha interpretativa do Poema que vê sentido e
reconhece valor apenas na parte da verdade e do ente, rejeitando a parte cosmológica-opinativa da
poesia parmenídea, justamente por ela ser inteiramente enganosa. O que proponho, nesse sentido, é
interpretar as opiniões dos mortais como aquelas que garantem ao iniciado o conhecimento do
κόσμος, reconhecendo, assim, que são elas que complementam o aprendizado do iniciado. Portanto,
ao contrário dessa tradição, vejo valor não apenas na verdade, mas também e sobretudo nas opiniões
e na cosmologia.
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verdade, a pura abstração, Parmênides é um homem de carne e osso, inserido no
κόσμος, e o κόσμος lhe é visceralmente incontornável.
Outrossim, seja κόσμος, opiniões, ou como queira se chamar, não há como
ignorá-las ou fingir que não existem. A Deusa, nesse sentido, investe no que tomo a
liberdade de chamar de pedagogia do engano: ela ensinou a ele sobre a verdade e
como ela opera, mas, diante da ausência de confiança verdadeira (πίστις ἀληθής)
presente no κόσμος, de sua clara ausência de plenitude (ἔμπλέον), e de sua
ordenação enganosa (κόσμον ἀπατηλόν), somente um discurso que se fizesse
semelhante a esse engano para dar conta de admoestar-lho. Ela, então, mimetiza a
imagem do κόσμος através do seu discurso, e assinala, em um primeiro momento, o
que ele vai aprender de suas palavras:
Pois estabeleceram duas perspectivas de nomear (suas) formas-palavras,
das quais uma não é necessária, nesta estão desgarrados.
Em contrários cindiram a forma e nela puseram sinais,
uns apartados dos outros: de um lado, etéreo fogo da flama,
brando, muito leve, o mesmo que si mesmo em toda parte,
mas não o mesmo que o outro; de outro lado, aquilo que por si mesmo (é seu)
contrário, noite sem brilho, forma densa e grave.
Eu te afirmo este diacosmo de todo plausível,
de modo que jamais qualquer dos mortais te ultrapasse em perspectiva (B8, 5361)

De imediato, é mister lembrar o que ela afirma em B8, 38-39, isto é, “assim
será nome tudo/quanto os mortais instituíram persuadidos de ser verdadeiro”. Tratase, então, de uma imagem cosmológica completamente enganadora que nos é
narrada pela Divindade para realçar como os mortais, outrora apresentados como
bicéfalos (B6, 5), a estabeleceram (κατέθεντο). Parece, embora existam dissensos,
que ela narra uma cosmologia pré-existente, e não uma que é criada por Parmênides.
É como se ela estivesse querendo assinalar que o κόσμος sempre foi desta forma:
cindido em dois, nomeado de acordo com perspectivas opostas, uma positiva e outra
negativa, uma fria e outra quente. Adiante, volta a questão do nome e de novo é
reiterado o fato de que tudo é nomeado:
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Todavia, desde que tudo foi nomeado13 Luz e Noite
em face disto e daquilo segundo as suas forças,
tudo está cheio ao mesmo tempo de Luz e de Noite escura
ambos iguais pois que nada leva a nenhum dos dois (B9)14.

Nesse fragmento, deparamos a evidência dos nomes mais uma vez, e
sabemos de antemão que ela não está mais falando segundo o discurso da verdade,
mas sim está mimetizando o engano do κόσμος para ensinar ao jovem iniciado como
ele é. Nesse sentido, os nomes que os mortais outrora atribuíram ao κόσμος, as
cisões que eles impuseram a ele de acordo com o seu livre opinar, continuam fazendo
efeito, pois enfim, mesmo hoje, o tratamos da mesma forma. É importante ressaltar
que daqui em diante, embora eu não vá passar por todos os fragmentos da dita
cosmologia, essa dicotomia, essa anteposição entre os contrários, será uma
constante.
Assim, dando continuidade ao aprendizado cosmológico, temos em B10 mais
um importante indício do que tenho tentado investigar, ou seja, a relevância das
opiniões não só para o conhecimento do κόσμος, mas também para a compreensão
de sua criação. Aqui, é sobre os céus que ela lhe ensina, mostrando a ele a natureza
do Éter, do sol e da lua, esta que é descrita, em uma imagem lindíssima, como aquela
que vagueia sem luz própria sempre à espreita dos raios do sol (B14 e B15). Deixando
seus versos falarem por mim:
Conhecerás a natureza do Éter e também todos os sinais
que há no Éter e as obras invisíveis da flama pura
do Sol resplendente, e de onde surgiram.
Sondarás as obras vagantes da Lua ciclópica
e sua natureza, conhecerás também o Céu que tudo abarca,
de onde este brotou, e como a Necessidade o levou no cabresto
a manter os limites dos astros (B10)15.

13

Grifo meu.
Tradução do professor Doutor Fernando Santoro (2009).
15
Tradução do professor Doutor Fernando Santoro (2009).
14
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Com efeito, é um pouco desconcertante analisar esses fragmentos à luz das
leituras que não veem valor nenhum nas opiniões, pelo simples fato de que vejo nelas
não só valor, mas também um claro matiz epistemológico-criativo. A tradição que se
consolidou em torno dessa leitura não foi capaz de compreender que o gesto
parmenídeo de se refugiar na verdade e no ente nunca significou o abandono do
κόσμος. Esses versos acima, a rigor, ensinam e dizem de um κόσμος, que mesmo
enganoso, é o espelho fidedigno daquilo que todos os mortais descritos em B6 e B7
são, ou seja, uma amálgama de enganos. E digo isso porque eles são descritos como
indecisos (ἄκριτα φῦλα), pois não podem discernir entre ente e não-ente, ao passo
que também são bicéfalos, portanto, espíritos errantes (πλανκτὸν νόον),
condenados, por serem βροτοί, a dar nomes às coisas que perfazem o κόσμος,
persuadidos de que são verdadeiras. Eles se enganam, e é nisso que consiste o
engano da terceira parte do Poema, pois o tecido do κόσμος é fluido demais para ser
abarcado pela linguagem opinativa dos mortais. Embora eles tentem, o que nomeiam
jamais dará conta de esgotar a multiplicidade e os sentidos do κόσμος, porque ele
extrapola os limites da língua opinativa, impossibilitando qualquer tentativa de
certeza que se queira fundar nele ou a partir dele. Portanto, o κόσμος e as opiniões
seriam para Parmênides o que a guerra foi para Heráclito, algo que diante de não há
como se esquivar ou esconder16, sendo o κόσμος algo sobre o qual as opiniões dos
mortais estarão sempre sondando, permanentemente presentes, tentando definir o
indefinível, dar fim ao que é infindável.
Nesse sentido, o cariz epistemológico das opiniões percorre os fragmentos
que vão do fim de B8 até B19, cada um deles contendo uma lição muito própria
acerca do κόσμος, acerca do céu, da fisiologia humana e das estrelas. Se todo
discurso relativo ao κόσμος, por conseguinte, está exclusivamente restrito a ser
opinativo, logo as opiniões e o que provém delas é inteiramente enganoso. No
entanto, esse engano inevitável ao humano, ao que parece, não pode ser
negligenciado, pois são as opiniões que são ditas necessárias, e não a verdade (B1,
28-32). Parmênides, ao contrário do que os intérpretes costumam defender, não foi
um autor frio, tampouco um amante genuíno da razão; mais que os outros, ele sabia

16

Heráclito, fr. 15: “Como alguém escaparia diante do que nunca se põe?”.
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reconhecer o que podia ou não ser evitado, o κόσμος ele tinha certeza de que não
seria possível, sendo obrigado a dar conta dele na terceira e última parte do seu
Poema.
CONCLUSÃO
Busquei realçar ao longo deste artigo que existem dois aspectos muito
importantes para compreendermos o sentido e o papel das opiniões na poesia
parmenídea, isto é: (i) há um teor criativo na relação entre quem nomeia e o que é
nomeado, lembrando que os nomes são as opiniões, como atesta B8, 50 e B19, 1-3,
e as coisas que por elas são nomeadas, por exemplo, os astros celestes, é o que
chamamos κόσμος; (ii) há um claro teor epistemológico sugerido e gestado por elas,
vide os fragmentos B9, B10 e B11. Nesse sentido, chamei atenção ao primeiro dos
aspectos mencionados, partindo do sentido etimológico de poesia e interligando-o
ao imperativo postulado pela Divindade parmenídea em B8, 38-39. Assim, partindo
de uma perspectiva poética para interpretar o sentido da terceira parte do Poema,
podemos concluir que há um valor plenamente criativo relacionado ao ato de atribuir
nomes às coisas que pertencem à cosmologia, sendo todas elas geradas pelas
palavras enganosas dos mortais. Essas palavras enganosas seriam, portanto,
valiosíssimas do ponto de vista epistemológico, porque todo o aprendizado proposto
pela pedagogia do engano da Deusa consiste em revelar e ensinar ao jovem iniciado
como o κόσμος opera e qual a natureza de cada uma das coisas que lhe constituem,
tendo todas elas sido nomeadas, poetificadas, edificadas, pelas palavras dos βροτοί.
Por conseguinte, podemos dizer com segurança que o κόσμος parmenídeo é feito
nas palavras, cabendo a elas dizê-lo. Parmênides seria, assim, um poeta que não cria
o κόσμος, mas que participa da sua criação, como nos faz pensar Tarkovsky17.
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3. O MODELO EXPLANATÓRIO-CAUSAL DE ARISTÓTELES EM SEGUNDOS
ANALÍTICOS II.8-10 E O CASO DAS SUBSTÂNCIAS HILEMÓRFICAS
https://doi.org/10.36592/9786581110369-03

Daniela Fernandes Cruz1
RESUMO: Nos Segundos Analíticos II.8-10, Aristóteles apresenta um modelo
investigativo de descoberta da essência pela causa a partir de uma estrutura triádica:
a demonstração silogística. Esse modelo explanatório-causal é colocado em prática
em casos de processos naturais (e.g. eclipse, trovão) e, apesar de mencionadas, as
substâncias sensíveis (e.g. homem) não são concretamente analisadas – algo que
só se consolida nos livros centrais da Metafísica (mais especificamente, Z.17) a
partir da análise hilemórfica. Além disso, em Segundos Analíticos II.9, Aristóteles
apresenta uma restrição quanto ao domínio de aplicação do modelo: apenas os itens
que possuem “causa diferente” (ἕτερον αἴτιον) são passíveis de análise nesses
termos. Se, por um lado, o capítulo parece ser uma restrição ao caso específico das
substâncias, não são explicitados quais itens possuem e quais não possuem “causa
diferente”. Desse modo, é suscitada a questão: teria Aristóteles previsto a aplicação
do modelo explanatório-causal às substâncias hilemórficas quando da elaboração
dos Segundos Analíticos, ou sua utilização na Metafísica representaria uma
reformulação posterior? Neste cenário, temos pelo menos duas hipóteses
interpretativas: (i) uma leitura restritiva (ou desenvolvimentista), em que as
substâncias não teriam sido previstas; (ii) uma leitura não-restritiva, que se opõe à
primeira ao defender que as substâncias já estariam previstas na elaboração dos
Segundos Analíticos, e sua omissão se daria por economia argumentativa. O objetivo
do presente trabalho é apresentar a hipótese não-restritiva como uma solução para
o problema do ἕτερον αἴτιον, defendendo uma aproximação entre a Metafísica e os
Segundos Analíticos.
palavras-chave: Aristóteles, causalidade, essência, silogismo
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1 Introdução
No livro

II dos

Segundos

Analíticos (APo), Aristóteles apresenta um

modelo de descoberta da essência pela causa a partir de uma estrutura triádica: a
demonstração silogística. Para exemplificar seu modelo explanatório-causal,
Aristóteles utiliza casos de processos naturais (e.g. eclipse, trovão) e, apesar de
mencionadas, as substâncias sensíveis (e.g. homem) não são concretamente
analisadas – algo que só se consolida nos livros centrais da Metafísica, mais
especificamente em Z.17, através da análise hilemórfica. Além disso, o domínio de
aplicação do modelo possui uma restrição, apresentada em APo II.9: apenas itens
que possuem “causa diferente” (ἕτερον αἴτιον) podem ser analisados por
demonstração silogística. No entanto, não são explicitados quais itens possuem e
quais não possuem “causa diferente”. Desse modo, é suscitada a questão: ao
elaborar os Analíticos, Aristóteles já teria previsto a aplicação do seu modelo
explanatório-causal às substâncias hilemórficas, ou sua utilização na Metafísica
representaria uma reformulação posterior?
Essa questão foi interpretada de modo diverso pela literatura. Por um lado,
intérpretes como Ross (1949), Goldin (1996) e Bronstein (2016) defendem que nos
Analíticos é realizada uma distinção fundamental entre substâncias e atributos e,
nesse contexto, apenas os atributos integrariam o domínio de aplicação do modelo.
A Metafísica, assim, é tida como obra de maturidade de Aristóteles, representando
uma reformulação do modelo original ao acrescentar a análise hilemórfica das
substâncias. Essa hipótese, a qual chamaremos de hipótese desenvolvimentista ou
restritiva, é confrontada por Charles (2000), Peramatzis (2011) e Zuppolini (2017), os
quais endossam uma leitura não-restritiva do problema apresentado. Nesta,
defende-se que a omissão das substâncias sensíveis em APo não ocorre sem
evidências de que a análise hilemórfica já havia sido prevista, e uma aplicação
concreta é dispensada tão somente por economia argumentativa. Ao estabelecer
uma aproximação entre a Metafísica e os Analíticos, essa última hipótese nos parece
oferecer também uma solução para o problema do ἕτερον αἴτιον.
Com o objetivo de explorar essa possibilidade, esta comunicação será dividida
em quatro seções: i) uma caracterização do modelo explanatório-causal de
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Aristóteles, tal qual apresentado em APo II.1-2 8-10 e Met. Z.17; ii) apresentação do
problema do ἕτερον αἴτιον em APo II.9; passando, por fim, às duas hipóteses
interpretativas iii) a leitura desenvolvimentista e iv) a leitura não-restritiva.
Pretendemos, assim, mostrar de que modo cada hipótese busca solucionar a
aparente inconsistência entre APo II.9 e Met. Z.17, e as vantagens de adotar uma
leitura conciliatória nesse sentido.
2 O modelo explanatório-causal de Aristóteles em APo II.8-10 e Met. Ζ.17
A presente seção se dedicará a uma breve análise do modelo explanatóriocausal2 de Aristóteles, apresentado nos primeiros capítulos do livro II dos Segundos
Analíticos, e retomado nos livros centrais da sua Metafísica. Partiremos das
questões passíveis de investigação (APo II.1-2) à aplicação prática do modelo (APo
II.8; Met. Ζ.17), comparando sua apresentação em ambos os tratados.
Uma vez que nos Analíticos, Aristóteles se ocupa da noção de conhecimento
científico (ἐπιστήμη), a investigação à qual se refere não é qualquer investigação,
mas àquela propriamente científica, de modo que é imprescindível ao investigador
adotar o ponto de partida correto. Nesse contexto, o livro II dos Segundos Analíticos
é aberto com a introdução das questões passíveis de investigação, e em que ordem
precisam estar dispostas:
O que se investiga é igual em número a tudo quanto conhecemos. Investigamos
quatro coisas: [QI] que, [Q2] por que, [Q3] se é, [Q4] o que é. Quando investigamos
isto ou aquilo (considerando-o como uma mulplicidade), por exemplo: o sol sofre
eclipse ou não? Investigamos que. Eis um sinal disso: tendo descoberto que sofre
eclipse, detemo-nos; e se desde o início sabemos que se eclipsa, não
investigamos se se eclipsa. (APo II.1 89b 23-29. trad. Angioni, 2002, com
modificações)

Enquanto Q1 diz respeito ao conhecimento do fato, perguntando pela
presença de um predicado em um sujeito (e.g.: saber que S é P; saber que a lua (S)
2

Utilizamos a terminologia de Peramatzis (2018).
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sofre eclipse (P)), Q2 busca a causa ou a explicação de um predicado atribuir-se a
um sujeito (e.g.: saber por que S é P; saber por que a lua (S) sofre eclipse (P)), Q3
pergunta pela existência de algo (e.g.: saber se S/P existe; se existe eclipse, se existe
homem); por fim, Q4 busca uma definição ou essência de um dado item (e.g.: saber
o que S/P é; o que é eclipse, o que é homem). Seguindo para o capítulo II, em 89b3790a1, Aristóteles introduz a noção de mediador (μέσον):
Quando investigamos o que ou se é de modo absoluto, estamos investigando se
porventura há ou não há mediador da própria coisa; mas, por outro lado, quando
investigamos o por que ou o que é, após ter conhecido ou que ou se é (ou em
parte ou de modo absoluto), estamos investigando o que é o mediador. (...)
Assim, decorre que, em todas as investigações, investiga-se ou se há mediador,
ou o que é o mediador. Pois o mediador é a causa, e é ela que se investiga em
todos esses casos. (APo II.2 89b37-90a1, 90a5-6, trad. Angioni, 2002, com
modificações)

A novidade nesse capítulo é o tratamento do mediador – que se refere ao
termo médio, comum às duas premissas do silogismo – como “causa” (90a6) e,
consequentemente, a análise da causa por meio desta estrutura triádica (A se atribui
a C por causa de B). Uma vez que a causa é o alvo da investigação, as quatro
questões se articulam em torno dela: umas buscam saber se há uma causa, outras
buscam saber qual é esta causa. Podemos, assim, pensar em uma distinção em
pares. Bronstein (2010, p. 108) propôs uma distinção em termos de questões de
existência, isto é, questões que buscam constatar se um determinado fato ocorre ou
existe (Q1, Q3) e questões de causa e essência, que por sua vez procuram explicar
ou definir um dado item (Q2, Q4), ressaltando existir uma correlação entre essas
últimas questões – ponto que exploraremos mais adiante. Primeiro, partimos das
questões de fato (ou, nos termos de Bronstein, questões de existência) (Q1, Q3) para
saber se o objeto de investigação possui um mediador e, caso haja uma resposta
afirmativa, passamos às questões de causa e essência (Q2, Q4) para investigar qual
é o mediador.
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O conceito aristotélico de definição (ὁρισμός) é descrito como “o enunciado
do o que é” (APo II.10 93b29), e a resposta adequada à pergunta “o que é” nos traz a
essência daquilo que buscamos saber. Por um lado, de uma definição (definiens)
“não se gera silogismo nem demonstração” (APo II.8 93b 17-20), mas ao realizar uma
demonstração, a essência é revelada. Se, anteriormente, Aristóteles já afirmara que
procurar pela essência ou procurar pela causa nos leva ao mesmo lugar (APo II.2
90a14, 90a31), ao colocar o modelo em prática em APo II.8 podemos visualizar a
equivalência entre definir e explicar3.
A começar pela análise do eclipse em APo II.8 93a37: temos eclipse como
termo maior (A), e lua como termo menor (C). O primeiro passo é saber se há uma
causa passível de investigação científica, que seja também o mediador (B) entre os
dois termos. Dado que há um eclipse e que há uma causa (B), passamos à segunda
etapa da investigação para descobrir por que ocorre eclipse, ou seja, o que é B. Neste
caso, a causa (B) é a interposição da Terra (93b5). Ao descobrir qual é a causa de
eclipse, ao mesmo tempo, descobre-se também a essência dele, e a investigação é
concluída4. Temos assim:
Silogismo de eclipse:
Eclipse se atribui a interposição da Terra
Interposição da Terra se atribui à lua
⸫ Eclipse se atribui à lua
Se a definição de eclipse é “interposição da Terra” (93b7) e “interposição da
Terra” é a causa de eclipse, causa e essência são o mesmo 5 (90a 14; 90a 31).

3

A interdependência entre definir e explicar foi minuciosamente explorada por Charles (2000, pp. 24551). Ver também: Zuppolini (2017, pp. 41-8; Peramatzis (2011 pp. 180-8; 2013).
4
Ainda que seja um ponto disputado pela literatura, seguimos aqui a interpretação de Charles (2000,
pp. 23-5) a respeito das etapas da investigação científica aristotélica. Charles propõe como sendo
três os estágios da investigação: no estágio 1, o investigador possui uma caracterização de
determinado nome, mas ainda não sabe se o item designado por aquele nome genuinamente existe;
no estágio 2, o investigador descobre que o item designado por aquele nome existe, porém
desconhece sua essência ou causa; no estágio 3, o investigador finalmente descobre a essência ou
causa do item designado por aquele nome e, por fim, a investigação é concluída.
5
Apesar do modo irregular com que Aristóteles se expressa, a rigor, (i) o termo maior do silogismo
deve ser não o definiendum "eclipse", mas "privação de luz" e (ii) a definição completa do eclipse
envolve os três termos do silogismo: eclipse é (df.) privação de luz (A) na lua (C) causada pela
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Semelhantemente ocorre com o caso do trovão em APo II.8 93b7-9 e 10 94a5-10.
Ambos os exemplos, porém, são casos de processos naturais. Vejamos a seguir
como Aristóteles aplica o modelo às substâncias sensíveis.
Como dissemos anteriormente, a aplicação às substâncias sensíveis ocorre
apenas a partir de Met. Z.17. Ao compararmos as apresentações em ambos os
tratados, a Metafísica possui uma diferença em relação a APo: a introdução da
análise hilemórfica e, através dela, a extensão do modelo também aos itens deste
tipo. O hilemorfismo de Aristóteles é a ideia de que objetos são compostos
constituídos de matéria e forma. A análise de uma substância (e.g.: homem) nesses
termos é realizada considerando sua matéria (e.g.: carne, ossos, órgãos do homem)
e forma (e.g.: sua alma racional). Como veremos a seguir, somente ao realizá-la é
possível que a investigação da essência de substâncias resulte em um explanandum
legítimo.
Nesse sentido, a fim de formular explananda legítimos, Aristóteles retoma em
Z.17 a preocupação pelo ponto de partida correto: para que a pergunta por que
conduza o investigador à causa daquilo que se busca é necessário adotar uma
estrutura atributiva, isto é, perguntar sempre “por que um item se atribui a outro”
(Met. Ζ17 1041a 5-11). Quando investigamos processos naturais a estrutura
predicativa do explanandum é clara. Porém, quanto às substâncias hilemórficas é
necessário antes “desarticular” (διαρθρώσαντας6) o item em termos de matéria e
forma, tornando a questão predicativa. Assim, o primeiro passo para a investigação
de substâncias é a análise hilemórfica. A respeito de homem, perguntar “por que este
corpo possui tal e tal característica?” é procurar a causa de sua matéria ser arranjada
desse determinado modo, e a resposta para essa pergunta nos revelará a sua forma
– e esta é a essência de homem (1041b 6-9), desse modo, temos:
Silogismo de homem:
Arranjo desse tipo se atribui a alma racional
alma racional se atribui a esse corpo com tais características
interposição da Terra (B). Ver o exemplo do trovão em 93b7-14 e ver o tipo de definição discutido em
93b38-94a7.
6
Sobre o termo desarticular (διαρθρώσαντας) e discussão quanto às variantes textuais, ver: ANGIONI
(2008, p. 340)
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⸫ Arranjo desse tipo se atribui a esse corpo com tais características
E, por sua vez, a definição de homem:
Homem = def. corpo estruturado de certo modo com vistas a (ou por causa
de) uma alma racional.
3 O problema do ἕτερον αἴτιον em APo II.9
Uma vez que conhecemos o modelo e sua aplicação prática, retornemos aos
Analíticos, mais especificamente APo II.9, capítulo em que Aristóteles apresenta uma
condição para que essa estrutura seja utilizada:
De algumas coisas, há uma causa diferente, mas, de outras, não há. Por
conseguinte, é evidente que, também entre os o que é, alguns são imediatos e
são princípios, com relação aos quais é preciso pôr como fundamento tanto que
são o caso como o que são, ou fazê-los evidentes de um outro modo (tal como
precisamente faz o aritmético: põe como fundamento tanto o que é a unidade,
como que ela é o caso); por outro lado, entre os o que é que comportam mediador,
isto é, aqueles para os quais a causa da ousia 7 é diferente, é possível, como
dissemos, mostrá-los através de demonstração, sem demonstrar o o que é. (APo
II.9 93b21-28, trad. Angioni, 2002, com modificações)

Aristóteles afirma que há itens que possuem e itens que não possuem “causa
diferente” (ἕτερον αἴτιον). A demonstração científica só pode ser realizada no
primeiro caso, ou seja, dos itens que possuem “causa diferente”. Uma vez que
Aristóteles não nos ofereceu exemplos de itens deste tipo, a literatura interpretou a
passagem de maneira bastante diversa. A que Aristóteles se refere quando menciona
7

Meu itálico. Algumas considerações sobre o termo ousia, o qual optamos por não traduzir neste
capítulo: Tradicionalmente traduzido por “substância”, o termo ousia nos tratados aristotélicos possui
duas acepções, como observou Angioni (2008): (i) ousia designa os objetos concretos do senso
comum; o substrato onde se encontram todos atributos das demais entidades – isto é, as
“substâncias”; e (ii) ousia designa a substancialidade de uma entidade, no sentido de ser aquilo que
fixa a identidade de um item, sendo o seu fundamento último – ou seja, a essência. Nesta passagem,
a distinção se mostra particularmente relevante, na medida em que Charles (2000) e Bronstein (2016)
divergem quanto à acepção designada pelo termo em APo II.9. Enquanto, para Charles, ousia aqui
designa substância; Bronstein interpreta ousia como essência. Veremos mais adiante os
desdobramentos dessas opções, ainda que sem nos comprometermos como uma análise
aprofundada desta questão em particular, uma vez que esta foge aos propósitos deste texto.
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“itens que possuem causa diferente”? A restrição oferecida seria uma referência às
substâncias sensíveis? De acordo com a leitura desenvolvimentista, a resposta seria
afirmativa, e a retomada do modelo na Metafísica seria uma reformulação posterior;
por outro lado, a leitura não-restritiva defende que a restrição não seria às
substâncias sensíveis, senão que às essências conceitualmente simples – às quais
não são passíveis de reorganização em uma estrutura predicativa. A seguir,
exploraremos as duas hipóteses interpretativas e suas respectivas soluções para o
problema.
4 Hipótese desenvolvimentista
Os fundamentos da hipótese desenvolvimentista podem ser estruturados em
três principais pontos: i) em primeiro lugar, defende-se que, em APo II.1-2, Aristóteles
estabelece uma distinção entre sujeitos e atributos; ii) interpreta-se APo II.9 como
evidência da distinção entre essências de atributos e essências de substâncias; iii)
por fim, rejeição de Met. Z.17 como uma evidência de que as substâncias sensíveis
seriam passíveis de análise pelo modelo explanatório-causal nos APo, partindo da
defesa de que a análise hilemórfica está ausente de APo e, desse modo, seria uma
reformulação posterior.
Comecemos pela distinção entre sujeitos e atributos. Os três principais
autores desenvolvimentistas – a saber, Ross (1949), Goldin (1996) e Bronstein (2016)
– estão de acordo quanto à preocupação aristotélica em realizar tal distinção em
APo II. Um primeiro argumento em prol dessa distinção seria notar o alvo do
conhecimento científico demonstrativo: explicar por que um atributo pertence a um
sujeito. Assim, a distinção entre sujeitos e atributos seria uma característica básica
da realidade que precisa estar adequadamente representada em uma investigação
e/ou discurso científico (BRONSTEIN, 2016, p. 76-82). Uma vez que APo II se dedica
precisamente a esse tipo de conhecimento, seria de fundamental importância saber
o modo correto de investigar um e outro.
Ross (1949) estabelece a distinção em termos de “substâncias” e “atributos”
(ROSS, 1949, p. 76) e, segundo o autor, essa diferença se faz clara em APo II.2 ao
conhecermos a noção de mediador: perguntar por substâncias não se converteria
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em perguntar por um mediador. Se as quatro questões passíveis de investigação se
dividem em termos da busca pelo mediador, e perguntar se “determinada substância
existe?” ou “o que determinada substância é?” não significaria perguntar pelo
mediador, se seguiria que tais questões não são direcionadas a entidades deste tipo,
senão a itens que se atribuem a determinadas substâncias. Além disso, o autor
argumenta que a existência de uma substância seria algo a ser respondido por
observação, enquanto a definição da substância seria respondida em termos de
gênero (genus) e diferença (differentia ou differentiae) que a distingue de outras
espécies daquele genus. A leitura de Ross é endossada por Goldin – para este,
igualmente APo apresentaria uma divisão entre atributos demonstráveis e o que
Goldin chama de “substâncias epistêmicas” – termo usado para designar o
substrato mais básico de uma determinada ciência (GOLDIN, 1996, p. 109-10).
Bronstein

(2016)

estabelece

a

distinção

em

termos

de

atributos

demonstráveis e sujeitos-tipo (subject-kinds) 8 . Os sujeitos-tipo são subdivididos
em: primários (e.g. unidade, ponto), cuja existência é indemonstrável; e subordinados
(e.g. triângulo, ser humano) cuja existência é demonstrável. É incontroverso que
sujeitos-tipo primários têm causas idênticas, mas Bronstein enxerga boas razões
para considerar que também os subordinados possuam causas idênticas: em APo
II.8, apenas atributos demonstráveis têm causas diferentes; uma vez que sujeitostipo subordinados não são atributos demonstráveis, e assumindo que a distinção
entre ambos os tipos de causa é exaustiva, se seguiria que sujeitos-tipo
subordinados têm causas idênticas (BRONSTEIN, 2016, p. 134). Esse ponto será
melhor desenvolvido adiante. Antes disso, é importante destacar que Bronstein faz
distinção também entre as essências (BRONSTEIN, 2016, p. 131), e nesta distinção
reside sua solução para o problema: há essências causalmente complexas – isto é,
que possuem a forma “A-C por causa de B”, as quais são descobertas por
demonstração – e essências causalmente simples – compostas genus e differentiae
e assim descobertas por divisão e indução. Apenas se considerarmos que as
substâncias sensíveis (e.g. ser humano) em APo têm essências causalmente

8

Bronstein também propõe uma distinção e reformulação dos estágios de investigação e da ordem
em que as perguntas devem ser postas em uma investigação científica. A argumentação é extensa e
será deixada de lado nesse texto. Ver: Bronstein (2016, cap. 6-8)

54 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1

complexas, estas estariam previstas no domínio de aplicação do modelo e seriam
passíveis de demonstração.
Quanto ao problema do ἕτερον αἴτιον, os intérpretes retomam a distinção
entre sujeitos e atributos, de modo que ao mencionar “causas diferentes” a referência
seriam os atributos demonstráveis, cujas causas seriam diferentes deles próprios,
enquanto os itens que possuem as mesmas causas ou “causas idênticas” seriam as
substâncias, cujas causas seriam idênticas a elas próprias. De acordo com Ross
(1949, p. 633), se a causa do ser para a substância é a forma, e a substância é idêntica
à forma, substâncias não poderiam ser demonstradas, nem suas causas poderiam
ser reveladas por demonstração. Aristóteles, no entanto, permite esse tratamento a
certas entidades, as quais têm suas existências consideradas independentes no
âmbito de uma ciência particular, embora não sejam substâncias – como é o caso
da unidade. Semelhantemente, Goldin defende que APo II.9 ressalta a distinção
previamente estabelecida entre atributos demonstráveis, cujas causas são
diferentes deles próprios, e as substâncias epistêmicas, cujas causas são as
mesmas (GOLDIN, 1996, pp. 129-30).
O ponto de vista de Bronstein é fundamentado na leitura do termo ousia
(οὐσία) em APo II.9 93b26 como “essência”. Assim, ao afirmar que a causa é a mesma
ou que a causa é diferente, o referencial seria a essência de um determinado item. A
causa de um sujeito-tipo S é a mesma da essência de S; já a causa de um atributo
demonstrável P é diferente da essência de P – além disso, apenas atributos
demonstráveis possuem mediador. O capítulo em questão seria justamente uma
evidência dessa leitura, e um argumento em seu favor seria a frequência de ousia
designando “essência” em APo II (a saber, II.3, 90b30–1, II.4, 91b9, 2.6, 92a6, II.7,
92a34, 92b13, b14, II.13, 96a34), que seria muito maior em comparação com seu uso
para designar “substância” ou mesmo “ser” (BRONSTEIN, 2016, p. 134).
5 Hipótese não-restritiva
Em oposição aos desenvolvimentistas, Charles (2000), Peramatzis (2011), e
Zuppolini (2017) oferecem às questões suscitadas, com especial enfoque no
problema do ἕτερον αἴτιον em APo II.9, uma proposta mais conciliadora que, além
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de incluir as substâncias sensíveis no domínio de aplicação do modelo já em APo,
realiza também certa aproximação entre Segundos Analíticos e Metafísica. O pilar
desta hipótese não-restritiva é desconsiderar a distinção entre substâncias e
atributos como ponto de partida para compreender o modelo explanatório-causal em
APo II.1-2 8-10. Em vez disso, como veremos mais adiante, considera-se o escopo
de interesse peculiar a este tratado. Por fim, defende-se nessa leitura que a análise
hilemórfica das substâncias estaria prevista no modelo original dos Analíticos, ainda
que sem um pleno desenvolvimento deste – ou seja, Met. Z.17 concretizaria uma
aplicação já prevista e sugerida em APo, de modo algum implicando em uma
reformulação posterior.
Assim, a solução não-restritiva para o problema do ἕτερον αἴτιον parte da
rejeição de que “itens que não possuem causa diferente” seja uma referência direta
às substâncias sensíveis, mas uma restrição a outra categoria. Partindo da leitura
do termo ousia em 93b26 como “substância”, Charles (2000) estabelece a distinção
em termos de i) itens que possuem uma causa que é separada daquilo que faz o item
ser precisamente o que é, e ii) itens que possuem causas idênticas às suas essências
(CHARLES, 2000, pp. 275). A causa investigada é a causa da existência de
substâncias (e.g. homem, terra, sol), e o que se busca é a resposta para a questão
“por que”, a qual nos fornece a essência dessas substâncias (APo II.2 90a 14-15).
De acordo com Peramatzis (2014), “itens que não possuem causa
diferente” seria uma referência aos itens que são primeiros e fundamentais – isto é,
aqueles itens que são causas de outros, de modo que não haja nada a ser causa
deles, nem anterior a eles (PERAMATZIS, 2014, pp. 4-8). O autor acrescenta que
Aristóteles em momento algum afirma destes itens que eles sejam as suas próprias
causas, mas tão somente que não há “outra causa”. Desse modo, aquilo para o qual
não há “outra causa” são essências que são imediatas e são princípios – e estas
essências não são demonstráveis, mas são partes das definições e demonstrações
dos itens dos quais são causas. Por exemplo, alma é essência de homem, e a causa
que explica precisamente o que homem é, mas não possui ela própria “outra causa”
(CHARLES, 2000, p. 278). Se, por um lado, não temos exemplos concretos em APo
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II.99, Charles argumenta que os livros centrais da Metafísica esclarecem a questão
ao exemplificar o modelo a partir de “homem”: “homem” e “essência do homem”
serão diferentes, pois “homem” faz parte da classe de entidades compostas – mais
especificamente, um composto hilemórfico -, o que significa que sua essência
(forma) é algo distinto que mantém o composto unido e coeso (CHARLES, 2000, pp.
277-8).
Seguindo esta linha interpretativa, Zuppolini defende que a exceção em APo
II.9 parecem ser entidades cuja essência seria conceitualmente simples (ou seja,
cuja essência não pode ser captada pela articulação de conceitos em uma estrutura
triádica), e não propriamente os compostos hilemórficos. Além disso, o autor
argumenta que não há nada que comprove a exclusão das substâncias, enquanto há
evidências favoráveis à sua inclusão: além de “homem” e “alma” serem apresentados
como exemplos (APo II.8 93a22-4), ao afirmar que Q3 (S existe?) e Q4 (o que é S?)
também são respondidas pela investigação do mediador (APo II.2 89b37-90a5),
subtende-se que a essência de sujeitos de certo modo também deveria ser revelada
por demonstração – e isso efetivamente ocorre em Met. Z.17 e H.2-4 (ZUPPOLINI,
2017, p. 133-7). A retomada do modelo na Metafísica, assim, não seria uma
reformulação posterior, senão que a consolidação de um projeto que já estava
presente nos Analíticos.
Por fim, quanto à delimitação do escopo dos Analíticos, nesta leitura nãorestritiva defende-se que a preocupação aristotélica em APo não seria
aprofundamento em questões metafísicas, senão linguísticas, predicativas, ou
relacionadas a problemas epistemológicos (PERAMATZIS, 2011 p. 211; 2014, p.8).
Nesse sentido, a omissão das substâncias hilemórficas ocorreria porque projeto dos
Analíticos é outro, sem necessariamente implicar em uma consequência dramática
– como sua exclusão do domínio de aplicação do modelo, tampouco em um salto
temporal entre APo e Metafísica.

9

O único exemplo de item cuja causa não é diferente nesse capítulo é a “unidade” [μονάδα]. No
entanto, unidades não são propriamente substâncias, e o exemplo parece indicar que a restrição seja
direcionada a entidades causalmente simples (Zuppolini, 2017, p. 133-5), ou, como Charles (2000,
277-8) defende, itens primários (e.g. alma) e itens derivados destes (cujas definições seriam
compostas, e.g. homem). Essa questão está longe de ser incontroversa, ver: Charles (2000, p. 278).
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Conclusão
O modelo explanatório-causal de Aristóteles, elaborado em Segundos
Analíticos II.8-10, permite descobrir a essência pela causa a partir de uma estrutura
triádica. Esse modelo, no entanto, não possui um domínio de aplicação irrestrito: são
passíveis de análise nesses termos apenas os itens que possuem “causa diferente”.
A restrição, porém, é apresentada em APo II.9 sem explicitar quais são os itens que
se encaixam nessa descrição. Uma vez que nos Analíticos são utilizados como
exemplos apenas processos naturais, a omissão das substâncias sensíveis gerou
divergências entre os intérpretes.
Procuramos estruturar tais divergências em duas linhas interpretativas: i) a
leitura restritiva ou desenvolvimentista e ii) a leitura não-restritiva. A primeira
hipótese parte de uma distinção fundamental entre substâncias e atributos
demonstráveis (desde APo II.1-2, e mais explicitamente em APo II.9), e defende que
as substâncias não haviam sido previstas quando da elaboração dos Analíticos,
sendo admitidas posteriormente na Metafísica, em virtude de uma reformulação do
modelo – isto é, do acréscimo da análise hilemórfica. A segunda hipótese, por sua
vez não-restritiva, propõe uma leitura que concilia os projetos dos Analíticos e da
Metafísica, ao desconsiderar que a retomada do modelo na Metafísica representa
uma reformulação tardia, senão que a concretização de um projeto já existente em
APo, ainda que não devidamente explorado neste tratado. De acordo com esta
hipótese, omitir as substâncias sensíveis de uma análise aprofundada não seria um
sinal de que Aristóteles ainda não desenvolvera sua teoria do hilemorfismo, mas tão
somente causada por economia argumentativa – o escopo investigativo dos
Analíticos isentaria Aristóteles de se comprometer com teorias que serão
adequadamente respondidas na Metafísica. Esta segunda hipótese nos parece
solucionar o problema do ἕτερον αἴτιον, uma vez que interpreta como itens que “não
possuem causa diferente”, noções como as essências conceitualmente simples, as
quais não são passíveis de uma reorganização em uma estrutura predicativa. Sem
implicar em uma leitura que torne incompatíveis os projetos da Metafísica e dos
Analíticos.
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4. A IMPORTÂNCIA DA DEFESA DE SÓCRATES NO FÉDON

https://doi.org/10.36592/9786581110369-04

Gustavo Rafael Bianchi1
Resumo: Nessa apresentação, vou discutir qual o papel que tem no Fédon a
passagem conhecida como “Defesa de Sócrates” (63e8-69e4). Nessa passagem,
Sócrates se defende da acusação, suscitada por Cebes e pressionada por Símias, de
que estaria encarando a sua iminente morte com demasiada tranquilidade, como se
lhe fosse fácil abandonar sua vida e seus amigos. Sócrates se propõe, então, a
defender sua atitude, como se estivesse no tribunal. Em sua defesa, ele argumenta
que essa é a atitude apropriada à pessoa que filosofa de verdade, ou seja, a que
verdadeiramente busca a sabedoria sobre as formas. Dado que a morte aparta do
corpo a alma e os deixa separados, essa pessoa seria incoerente se tivesse raiva da
morte, pois ela vive justamente procurando apartar a alma do corpo tanto quanto
possível. Essa pessoa vive assim porque a sabedoria que ela busca não pode ser
obtida adotando-se outro modo de vida. Apenas adotando o modo filosófico de vida
é que uma pessoa pode ter a esperança de obter plenamente a sabedoria, esperança
esta que é colocada no além, visto que a plena obtenção da sabedoria não é realizável
por pessoas vivas. Sócrates conclui que as pessoas que realmente filosofam, entre
as quais ele se inclui, encaram a morte com tranquilidade porque têm a esperança
de depois dela obter plenamente aquilo que buscam. É visível que Sócrates, na sua
defesa, pressupõe que a alma seja imortal (já que ele espera algo do além). Quando
essa pressuposição da defesa é questionada por Cebes em 69e-70b, inicia-se a
argumentação em favor da imortalidade da alma, que vai até o final do diálogo.
Portanto, é na Defesa de Sócrates que está a motivação e o contexto para o debate
que é a marca do Fédon. Assim, a suma importância dessa passagem para o diálogo
deve ser aceita mesmo que se rejeite a tese, defendida recentemente por Pakaluk, de
que a passagem contém um argumento inicial em favor da imortalidade da alma.
1
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Palavras-chave: Fédon, Defesa de Sócrates, Imortalidade da Alma, Sabedoria,
Conhecimento.
Introdução
Pakaluk (2003) pensa que a Defesa de Sócrates provê o contexto para os três
argumentos iniciais do Fédon e os suscita. Com essa visão do papel da passagem
eu concordo (e acrescentarei que o Argumento Final também pode ser incluído
dentre os que a Defesa suscita). Porém, a primeira razão de Pakaluk para pensar
assim é que ele encontra na passagem um argumento em favor da imortalidade da
alma, o que não recebeu ampla aceitação na literatura. Como não acho desejável
assentar sobre essa razão aquela visão sobre o papel da passagem, pretendo
desenvolver aqui outra razão para sustentá-la. Vou começar descrevendo a Defesa
de Sócrates tal como a entendo.
A Defesa de Sócrates
Nessa passagem, Sócrates se defende da acusação, suscitada por Cebes e
pressionada por Símias, de que estaria encarando a sua iminente morte com
demasiada leveza, como se para ele não houvesse nada mais fácil do que abandonar
a sua vida e os seus amigos. O objeto da acusação é o que podemos chamar de “a
tranquilidade” de Sócrates perante a morte. A alegação mais básica que Sócrates
apresenta em sua defesa é que ele está apenas agindo conforme um verdadeiro
filósofo.
A tranquilidade do verdadeiro filósofo diante da morte é a única atitude
coerente com o modo de vida adotado por ele, o qual consiste em procurar apartar
(apallássomai) a alma o máximo possível do corpo, para investigar o real com a alma
por si mesma (autḗ kath’ autḗ). Uma vez que a morte é nada mais que a total
apartação (apallagḗ) entre a alma e o corpo (64c4-8) 2 seria absurdo se o filósofo
2

Gallop (1975, p. 86) reclama que a definição de morte proposta por Sócrates em 64c4-8 prejulga a
questão de saber se a alma sobrevive à morte, pois de acordo com ela estar morto é a alma estar
apartada do corpo, o que implica que alma continua a existir. Particularmente, não vejo problema em
um sujeito pronunciar-se sem argumento sobre uma questão sem que ela lhe tenha sido feita antes,
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ficasse com raiva da morte, visto que ele vive justamente praticando essa apartação
(64a6-9; 67d12-e3).
O filósofo adota esse modo de vida porque a sabedoria almejada por ele não
pode ser obtida de outro jeito.3 Ora, os objetos dessa sabedoria são as formas, as
quais não são cognoscíveis através dos sentidos corporais e sim unicamente através
do raciocínio (65d11-66a8), atividade própria da alma.4 Ademais, a alma raciocina
melhor na ausência de sensações provenientes do corpo (65c5-9). Portanto, para
obter o que almeja, o filósofo deve viver assim, empenhando-se ao máximo em
apartar a alma do corpo e em investigar a realidade apenas com o raciocínio.
Contudo, mesmo com esse modo de vida, não é possível obter plenamente
(hikanōs, 66b6) a sabedoria antes da morte. 5 A razão é que o corpo atrapalha o
raciocínio o tempo todo com suas necessidades, desejos e sensações (66a4-7,
66b8-d7). Por mais que filósofo afaste a alma do corpo tanto quanto possível,
apenas a morte aparta as duas coisas por completo, deixando a alma livre do corpo
(66d7-e4). Logo, somente depois da morte a alma terá – se é que terá – possibilidade
de obter a sabedoria plena (66e4-67a1).6
Ademais, só consegue obter a sabedoria plena após a morte quem segue o
modo filosófico de vida, procurando apartar a alma do corpo o máximo possível. A
razão é que esse é o modo de vida que purifica a alma do corpo, isto é, diminui a
comunhão dela com ele e retira dela a natureza dele (67a2-67b1). Ora, unicamente
desde que, uma vez que a questão lhe seja feita, o sujeito apresente então as razões que sustentam
a sua resposta à questão. Ora, na minha leitura é precisamente isso que ocorre no Fédon com
Sócrates e a questão da imortalidade da alma, a qual feita a ele pela primeira vez em 69e-70b.
3
Bluck, 1955, p. 5: “O Fédon, então, justifica o modo de vida do ‘verdadeiro filósofo’ tendo como
referência o fim que ele tem em vista”, tradução minha.
4
Se a alma possui uma atividade própria que ela realiza independentemente do corpo, então a alma é
realmente algo distinto do corpo. Pakaluk (2003) reivindica que há na Defesa de Sócrates um
argumento como esse em favor do dualismo alma-corpo, a tese de que a alma e o corpo são duas
substâncias distintas. Ele acrescenta que isso consiste em um argumento provisório em favor da
imortalidade da alma e que é em virtude desse argumento, em favor dessa tese, que a Defesa deve ser
compreendida como suscitando os três argumentos seguintes do diálogo. Como observei na
Introdução, é questionável que haja na Defesa qualquer argumento pela imortalidade da alma.
5
A tradução de hikanōs nesse contexto por “plenamente” baseia-se no trabalho de White (2006), que
traduz aquele advérbio por “fully”.
6
Daqui em diante, por economia na expressão, vou preferir usar “(obter) a sabedoria plena” do que
“obter plenamente a sabedoria” (cf. nota 5 acima). Não quero com isso dar a impressão de que, no
texto grego, o substantivo correspondente a “sabedoria” (phrónēsis) é acompanhado pelo adjetivo
correspondente a “plena” – isso não ocorre. Não obstante, como nota Verdenius (1958), o significado
de “phrónēsis” é “absolute knowledge” em 66a6, 66e3, 68a2. White (2006), seguindo Verdenius, traduz
essas ocorrências do termo como “the fullness of wisdom”.
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as pessoas que morrem já purificadas desse jeito é que são autorizadas a entrar em
contato com as formas e assim adquirir a sabedoria plena (67b1-2). Portanto,
qualquer pessoa precisa viver daquele modo se ela almeja obter a sabedoria plena
em algum momento, ou seja, se ela é filósofa.
Como o verdadeiro filósofo vive assim, ele tem a boa esperança de após a
morte poder adquirir plenamente a sabedoria que almeja. Esse é um benefício do
modo de vida filosófico. O segundo benefício é que, vivendo desse modo, fica-se tão
próximo da sabedoria quanto é possível em vida.
Assim, o filósofo confia que empenhar-se em viver do modo filosófico lhe
proporcionará dois benefícios: (i) após a morte ele poderá obter plenamente a
sabedoria que almeja e (ii) durante a vida ele ficará tão perto de obtê-la quanto
possível. Graças a (i), o filósofo não encara a morte como um mal e não se enraivece
quando ela se aproxima. Porém, o benefício (i) evidentemente depende de que a alma
sobreviva à morte, pois é na alma que reside a capacidade de saber. Se pensasse
que a alma é mortal, o verdadeiro filósofo não confiaria no benefício (i) do seu modo
de vida, e ainda encararia a morte como um mal, na medida em que ela cessaria a
sua capacidade de saber qualquer coisa. Nesse caso, a tranquilidade dele perante a
morte perderia toda a razoabilidade. Logo, a crença na imortalidade da alma é
condição sine qua non para a confiança do filosofo no benefício (i) do seu modo de
vida, a possibilidade póstuma de ter plena sabedoria, e consequentemente também
para a tranquilidade do filósofo perante a morte.
É igualmente importante na Defesa de Sócrates o fato de os objetos da
sabedoria buscada pelo verdadeiro filósofo serem as formas, que são por natureza
acessíveis somente pelo puro raciocínio. Essa premissa é crucial para a tese de que
a plena sabedoria não pode ser adquirida em vida, tese esta que, por sua vez, é o que
leva o filósofo a colocar no além a sua única esperança de ter aquela tal sabedoria.
Assim, pode-se dizer que a razoabilidade do modo de vida filosófico se assenta tanto
na imortalidade da alma quanto na existência e na natureza das formas. A partir
disso, não será exagero afirmar que toda a discussão a respeito da alma e das formas
no Fédon é motivada pelo ímpeto de defender o modo de vida filosófico. Se no
Górgias nós temos um manifesto em favor da superioridade do modo filosófico de
discursar e viver sobre o discurso retórico e a vida política comum, no Fédon nós
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encontramos uma nova defesa da vida filosófica, desta vez com base no destino
após a morte e na natureza das formas que o filósofo almeja conhecer.
A imortalidade da alma na Defesa de Sócrates e no restante do Fédon
No interior da Defesa de Sócrates, a crença dos verdadeiros filósofos na
imortalidade da alma não parece receber sustentação argumentativa alguma.
Somente depois de terminada a Defesa é que Cebes questiona essa crença, em 69e70b. 7 A partir de então e até o final do Fédon, esse questionamento norteará o
diálogo: a alma é imortal mesmo? Quatro argumentos serão dados em favor da
resposta afirmativa: o Argumento Cíclico, o da Rememoração, o da Afinidade e o Final
(os três primeiros são às vezes chamados de “argumentos iniciais”).
Nesse sentido, a composição do Fédon se assemelha à estrutura de alguns
outros diálogos. O Fédon começa discorrendo sobre algo que depende de alma ser
imortal e em seguida dá um “passo atrás” e vai discutir se a alma é realmente imortal.
Estou chamando de “passo atrás” aquele movimento, típico de alguns dos primeiros
diálogos de Platão, que consiste em substituir o debate inicial por uma questão que
tem prioridade sobre aquele debate. Por exemplo, no Láques, a discussão sobre os
benefícios de aprender a lutar com armas é substituída pela questão “o que é a
coragem?”. No Mênon, a discussão sobre se a virtude é ensinável é substituída pela
questão “o que é a virtude?”. Ora, no Fédon, a discussão sobre o destino póstumo do
verdadeiro filósofo é substituída pela questão prioritária de saber se a morte é o fim
ou não. A principal diferença é que, naqueles diálogos, quem inicia o “passo atrás” é
o próprio Sócrates, enquanto no Fédon o movimento é iniciado pelo interlocutor
Cebes, que em 69e-70b dá voz a uma preocupação muito comum entre as pessoas.
Somente com a prova da imortalidade da alma é que se justifica
satisfatoriamente a maneira como o verdadeiro filósofo leva a vida e encara a morte,
pois essa maneira é vinculada à esperança que tal filósofo tem de postumamente
7

Cebes questiona não só se após a morte a alma continua a existir, mas também se após a morte ela
conserva a capacidade de adquirir sabedoria. Rowe (1993, p. 146) comenta que para nenhum grego
da época seria novidade a visão de que as almas após a morte continuam a existir no Hades, contudo,
Sócrates está propondo uma nova concepção de Hades, de acordo com a qual lá é possível obter
sabedoria.
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obter sabedoria e permanecer entre deuses e companheiros bons. É por essa razão
que todo o restante do diálogo consiste em um esforço argumentativo para provar
que a alma é imortal. Se a imortalidade da alma for provada, a esperança que o
filósofo tem na póstuma sabedoria plena será fortalecida e consequentemente a
tranquilidade dele diante da morte ficará justificada e será intensificada.
Não é verdadeiro, contudo, que essa prova tem, por si só, o poder de
transformar aquela esperança em certeza, porque a esperança de obter sabedoria
acerca das formas após a morte não depende exclusivamente da imortalidade da
alma. Mesmo os filósofos genuínos consideram claramente a possibilidade de que a
alma não encontre a sabedoria em lugar nenhum, nem mesmo no além (66e4-6), e o
próprio Sócrates continua falando em “(grande) esperança” inclusive depois que o
argumento final do diálogo foi concluído (114c9). Por outro lado, o Argumento da
Afinidade não defende apenas que a alma é imortal, mas também que o destino das
almas purificadas após a morte é provavelmente estar entre as formas, pois tais
almas têm afinidade com essas entidades. Desse modo, há ao menos um argumento
no Fédon que avança um pouco no sentido de transformar aquela esperança em algo
mais que esperança.
De qualquer modo, ainda que a imortalidade da alma não garanta que as
pessoas purificadas efetivamente obterão a sabedoria no além, ela é uma boa notícia
também por outra razão além de dar esperanças. A razão é que, como dependem do
corpo todas as guerras e conflitos (66c-d), bem como as dores (65c), doenças e
necessidades fisiológicas (66c), o mero fato de a alma permanecer apartada dele
após a morte já é suficiente para concluir que estar morto é melhor do que estar vivo,
visto que enquanto estiver apartada do corpo a alma estará livre de desses males (cf.
70a). Portanto, com a prova de que a alma é imortal, as pessoas purificadas podem
ficar duplamente tranquilas diante da morte. Em primeiro lugar porque há grande
esperança de que no além essas pessoas vão obter sabedoria (isto não é certo, mas
é provável, como mostra o Argumento da Afinidade), e em segundo lugar porque que
no além elas vão estar livres de todos os males advindos do corpo (isto, ao menos, é
certo).
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Teses da Defesa de Sócrates no restante do Fédon
Além de encontrar na Defesa de Sócrates um argumento em favor da
imortalidade da alma (o que é questionável), a segunda razão de Pakaluk para
defender a visão (que julgo correta) de que essa passagem provê o contexto para os
três argumentos iniciais é que as teses dessa passagem são retomadas naqueles
três argumentos, especialmente no Argumento da Afinidade. Ora, isso é inegável. Por
exemplo, 79c-d retoma o contraste entre percepção e sabedoria traçado em 65-67
(cf. Fine, 2016, p. 9). Adiante, 80d-81c retoma a noção da morte como a apartação
(apallagḗ) entre alma e corpo, e também a tese de que a alma fica por si mesma (autḗ
kath’ autḗ) depois da morte e (conforme o possível) durante a vida dedicada à prática
da filosofia. O vocabulário da separação (apallássomai, apallagḗ) também é usado
na objeção de Cebes em 70a, a qual motiva o Argumento Cíclico, bem como quando
essa objeção é retomada em 77b e motiva o Argumento da Afinidade. Ainda no
Argumento da Afinidade, 82e-83b retoma a tese de que o sujeito adquire sabedoria
unicamente ao investigar a realidade com a alma por si mesma (autḗ kath’ autḗ),
desprezando as informações provenientes do corpo. Eu apenas acrescento que as
formas, empregadas pela primeira vez na Defesa de Sócrates, são retomadas no
Argumento da Rememoração e, principalmente, no Argumento Final. Assim, vemos
que a Defesa de Sócrates reverbera significativamente ao longo de todo o restante
do Fédon, não exclusivamente nos três argumentos iniciais.
Conclusão
O Fédon começa pela atitude tranquila de Sócrates diante de sua morte
iminente. Toda a sua argumentação em favor da imortalidade da alma é provocada
pela Defesa de Sócrates, na medida em que essa passagem apresenta, como
apologia da tranquilidade de Sócrates perante a morte, a esperança que ele e todo
verdadeiro filósofo têm de, após a morte, alcançar plena sabedoria e encontrar bons
deuses e boas companhias. Como essa esperança não se sustenta sem a convicção
de que a alma é imortal, é preciso provar isto – e é precisamente essa prova que o
restante do Fédon tenta fornecer com a série de argumentos que se seguem à
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Defesa. Como visto, se a imortalidade da alma ficar realmente provada ao final do
diálogo, a boa esperança dos verdadeiros filósofos sairá fortalecida e a tranquilidade
deles, justificada e intensificada. Além disso, haverá sólida sustentação para a
recomendação de que vivamos a filosofar, desprezando o corpo e buscando
compreender a realidade com a alma apenas, o máximo que pudermos.
Em suma, a Defesa de Sócrates é supremamente importante no Fédon, porque
estabelece o objetivo geral do diálogo inteiro: defender o modo como vive e encara a
morte o verdadeiro filósofo, mobilizando nessa defesa tanto o destino da alma dele
após a morte quanto a natureza das formas cujo conhecimento ele almeja. Uma vez
que a existência de qualquer destino póstumo obviamente depende da imortalidade
da alma, argumentar em favor disto é o objetivo específico do diálogo. A natureza
das formas é empregada mais de uma vez como premissa crucial nessa
argumentação, e também é parte da razão pela qual somente após a morte o filósofo
poderia realizar a sua vontade de conhecer plenamente essas entidades.
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5. ‘A NECESSIDADE SE DIZ DE MUITOS MODOS’... MAS QUAL NOS INTERESSA?
UMA ANÁLISE MET. V.5 E APO I.4 E A DIVISÃO ENTRE LÓGICA FORMAL/MATERIAL
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Mariane Farias de Oliveira1
Resumo: No livro I dos Segundos Analíticos de Aristóteles, o filósofo define duas
condições para haver conhecimento científico: (i) conhecermos a causa de x; e (ii) x
não poder ser de outro modo. “Não poder ser de outro modo” é um dentre os cinco
sentidos de necessidade elencados em Metafísica V.5. Veremos que a discussão
sobre a necessidade, entre os capítulos 4-6 do livro I, rege também a condição (i) da
causalidade, na medida em que esta é expressa por relações predicativas. Nesta
apresentação, pretendemos analisar APo I.4, expondo o sentido relevante em que um
predicado demonstrativo é dito per se para, por fim, poder defender a posição de que
a divisão entre necessidade formal/material acarreta a divisão entre lógica
formal/material, que tem como consequência o delineamento do que foi chamado de
uma lógica material em Aristóteles.
Palavras-chave: Aristóteles, Teoria da Demonstração, Necessidade, Causalidade,
Lógica material.
Introdução
Tem-se hoje em dia, de acordo com inúmeros estudiosos como Ross, Mansion,
Corcoran, Porchat e outros, o acordo de que, se, por um lado, Aristóteles inaugurou a
lógica dita “formal” (ou seja, a lógica que tem vistas à correção dos raciocínios e a
passagem correta de consequência entre as premissas e a conclusão, em razão de
uma conexão intrínseca entre estas) com as regras da silogística, por outro lado, todo
o aparato lógico que sustenta noções implicadas tanto nos Primeiros quanto nos
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Segundos Analíticos está amparado por uma leitura mais geral do Organon. Esta, por
sua vez, nos fornece, como em tratados como o De Interpretatione e na teoria da
atribuição dos termos das Categorias, uma interpretação material da lógica na qual
suas leis são amparadas pela correspondência (veracidade) de nossos juízos com
os estados de coisas no mundo.
Desejamos apresentar uma correlação entre a divisão que vem desde os
medievais entre a “lógica menor” (formal, silogística) e “lógica maior” (material,
epistemológica) e a divisão entre a necessidade formal e a material ou ontológica
que surge nos textos aristotélicos dos Primeiros e Segundos Analíticos,
respectivamente. A hipótese é de que o que acarreta essa divisão entre as noções de
lógica formal e material seria a divisão primeiramente apresentada nos textos entre
a necessidade intrínseca da relação entre as premissas e a conclusão do silogismo,
sem contudo considerar seu conteúdo; e, no segundo caso, a necessidade do
silogismo científico ou demonstração, que exige mais critérios que o primeiro, uma
vez que o conteúdo de suas premissas (princípios) e a natureza de seus predicados
(os predicados kath’autá) é que fundamentará a necessidade das relações causais
provadas em tais demonstrações. Como veremos adiante, a necessidade material
está calcada nas chamadas relações predicativas “kath’auta” ou “per se”, pelo fato
de os predicados estarem contidos essencialmente na definição de seus sujeitos.
Procederemos, assim, em nossa argumentação, em três partes (i)
estabeleceremos, a partir da discussão de Met. V.5, qual é o sentido específico de
necessidade a que Aristóteles se refere com a fórmula “não poder ser de outro modo”
e sua conexão com o texto dos Segundos Analíticos; (ii) faremos uma exposição e
análise breve na necessidade formal nos APr; (ii) apresentaremos o capítulo de APo
I.4, centrando nossa exposição essencialmente no papel dos kath’autá ou per se 2 e
seu papel na demonstração; (iii) e, por fim, tomaremos alguns autores
contemporâneos para corroborar nossa principal hipótese de que é a partir da
distinção entre as noções de necessidade formal e material que podemos tomar
compreender conceitualmente a diferença entre lógica formal e material e como esta
distinção está calcada na distinção entre necessidade formal/material.
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1 ‘A necessidade de diz de muitos modos’… Mas qual nos interessa?
Após uma breve introdução à diferenciação entre lógica formal/lógica material
e necessidade formal/necessidade material, devemos, como preâmbulo à discussão,
analisar, afinal, de qual noção precisa de necessidade estamos falando. A
importância de estabelecer em que sentido é dita a necessidade nos APo vai
determinar a forma como lemos a segunda cláusula para haver conhecimento em
APo I.2. Há autores2 que defendem que tal cláusula, “não poder ser de outro modo”
(μὴ ἐνδέχεσθαι τοῦτ᾽ ἄλλως ἔχειν), seria uma subcláusula da primeira, a do objeto
ser conhecido por sua causa adequada, condicionando o caráter adequado à
segunda condição. Nossa leitura, como apresentaremos, é de o “kai” apresentado
deve ser entendido como “e”, separando duas cláusulas distintas. O critério de
adequação da causa está suficientemente explícito na formulação da primeira
cláusula, em que é dito que o objeto deve ser conhecido em virtude daquilo que o
causa. O segundo critério, como mostraremos, será compreendido, tal como
canonicamente tem sido, como correlato de “anagkhé”, estabelecendo que além da
causa apropriada, só haverá conhecimento daquilo que é conhecimento através de
relações predicativas necessárias, isto é, predicações universais que sejam ditas
kath’autá. Contudo, apesar dessa leitura já ser bem disseminada entre os estudiosos,
pretendemos justificar textualmente por que a leitura da segunda cláusula se faz
necessária.
Para isso, analisaremos Met. V.5 com vistas a mostrar tal correlação e como
ela se baseia na noção de uma certa “prioridade definicional”, por que o sentido de
necessidade aqui analisado é o mais básico de todos em nível de qualificações e,
dessa forma, qual é a razão dele ser dito ser “o sentido que do qual todos os outros
são ditos”.
Em Met. V.5 Aristóteles nos apresenta cinco sentidos de necessidade. Tais
sentidos são os seguintes: (i) o sentido nutritivo ou natural, das coisas sem as quais
um animal não pode viver (1015a20); (ii) o que é compulsório ou a compulsão, aquilo
do qual não temos controle ou põe barreiras a um movimento ou ação (1015a26); (iii)

2

Ver Angioni (2012) para posição contrária.
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o que (ou quando algo) não pode ser de outro modo (1015ª33); (iv) causas, ou coisas
das quais outras coisas dependem para serem necessárias – nestes casos, as
primeiras serão necessárias em um sentido mais “fundamental” ou primeiro
(1015b9); e, por fim, (v) a demonstração.
O terceiro sentido elencado em Met. V.5 corresponde a uma das condições
para o conhecimento científico nos Segundos Analíticos:
Pensamos conhecer algo simpliciter (haplos) (e não da maneira sofística,
incidental), quando pensamos conhecer a causa da qual o objeto tem como
causa e também que não é possível isso que isso seja de outro modo (μὴ
ἐνδέχεσθαι τοῦτ᾽ ἄλλως ἔχειν). (trad. minha adaptada de Barnes, 1993)

A fórmula que Aristóteles usa poderia ser precisamente a palavra “anagkhé”,
como indica em outros trechos dos Analíticos, especialmente no bloco I.4-6 dos
Segundos Analíticos, mas neste momento da discussão a fórmula se iguala à de Met.
V.5 (iii). Aristóteles pode muito bem estar tomando como intercambiáveis as
expressões nos APo, mas parece que precisamos da especificação que nos fornece
em Met. V.5 para que essa relação se torne explícita.
Ao falar sobre “o que não pode ser de outro modo” (μὴ ἐνδέχεσθαι τοῦτ᾽
ἄλλως ἔχειν), o filósofo especifica:
Mais uma vez, quando não é possível que algo seja de outro modo, afirmamos
que é necessário que assim seja. De fato, todos os outros são de alguma forma
chamados de necessários em virtude disso. Pois o que é obrigatório é chamado
de necessário [1015b] ou fazer ou sofrer quando não é possível seguir a
inclinação por causa daquilo que obriga, sendo a necessidade aquela por causa
da qual não é possível fazer de outra forma; e o mesmo é verdade no caso das
causas comuns da vida e do bem, pois quando não é possível que em um caso o
bem e no outro a vida deva existir sem certas coisas, essas coisas são
necessárias e essa causa é uma espécie de necessidade. (1015a33ff. trad. minha
adaptada de Ross)
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“O que não é possível ser de outro modo” poderia ser entendido, de maneira
desavisada, à primeira vista, como estabelecendo uma relação pros hen entre os
outros sentidos. Em uma relação pros hen teríamos uma dependência definicional3
de todos os sentidos com relação à noção à qual fazem referência, em que suas
qualidades essenciais mais básicas que o sentido ao qual se referem. No que
chamamos de prioridade definicional, temos uma visão diferente da de pros hen: não
são todos os outros sentidos que se dizem em relação a ele, mas ele que embasa
definicionalmente os outros sentidos, se dizendo destes. A “seta” de acarretamento
da referência é contrária. Isto é, é a partir de sua definição que todas as outras serão
construídas, não havendo homonímia entre as que são construídas. Sendo o sentido
mais básico e geral de necessidade, não havendo nenhuma especificação maior que
o coloque em contraposição com os demais, ele é tem tal prioridade pois é a partir
dele que os demais sentidos, preservando a descrição de “não poder ser de outro
modo”, mas, ao mesmo tempo, adquirindo qualificações adicionais, são delineados.4
É depois deste passo, e ao fazer a identificação com o “não poder ser de outro
modo” (μὴ ἐνδέχεσθαι τοῦτ᾽ ἄλλως ἔχειν) com o necessário (anagkhé), que
Aristóteles elenca certos exemplos sobre como dizemos o necessário em seu
sentido mais básico: aquilo sem o qual é impossível algo existir, como a vida, o Um
e o bem. Sendo que a vida, o Um e o bem são “aquilo sem o qual” não há o ser, eles
também serão causas, em certo sentido, daquilo que é objeto de conhecimento,
dentre eles a ciência. Tendo o texto dos APo I.2 e Met. V.5 em mente, temos a relação
de intercambialidade entre “não poder ser de outro modo” (μὴ ἐνδέχεσθαι τοῦτ᾽
ἄλλως ἔχειν) e necessidade (anagkhé) fortemente estabelecidas.
2 Necessidade formal e necessidade material nos Analíticos
A noção de necessidade formal nos Primeiros Analíticos será analisada aqui
apenas na medida em que se faz necessária à compreensão de sua distinção quanto
à chamada lógica material ou ontológica das relações predicativas dos Segundos
3

Tal como apresenta Zingano (2013).
Agradeço ao meu orientador, professor Luiz Henrique Lopes, pela discussão e explanação dessa
distinção entre pros hen e prioridade definicional, fundamental para este artigo.
4
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Analíticos. Tal necessidade pode ser analogamente compreendida como o que se
entende hoje nos principais manuais de lógica que a situam como “validade” ou
“consequência lógica”. Embora, dentro da silogística, a noção de necessidade formal
guarde suas particularidades a tais noções contemporâneas, é uma comparação em
nível “didático” para explicitar que tal necessidade reside na relação intrínseca entre
as premissas e a conclusão, sem levar em conta seu conteúdo. Ela está calcada na
transitividade do assentimento dos valores de verdade das premissas à conclusão e
única e exclusivamente nesta relação (“sem nada de exterior”, como nos diz
Aristóteles).
Ao declarar, nos Primeiros Analíticos, que o objeto dos Analíticos (tomados
como um todo, os “Primeiros” e “Segundos”) é “a demonstração e a ciência
demonstrativa”, Aristóteles nos propõe uma certa “decomposição da demonstração”,
como iremos chamar, para iniciar a investigação: “Dito isso, é preciso delimitar o que
é proposição/premissa, o que é termo, o que é silogismo” (trad. em andamento de
Wellington Almeida e Mateus Ferreira, com modificações minhas). (24ª11). Ao
delimitar o que é o silogismo, é dito que:
{18-20} Silogismo, por sua vez, é o argumento no qual, postas certas coisas, algo
diferente decorre necessariamente por serem essas as que foram postas. {2022} Com ‘por serem essas as que foram postas’ quero dizer que decorre devido
a elas; com ‘decorre devido a elas’ quero dizer que não é preciso nenhum termo
externo para que algo venha a ser necessário. (trad provisória de W. Almeida e M.
Ferreira com modificações minha.)

É nesta passagem que se estabelece a relação de necessidade formal.
Tentaremos resumir a interpretação canônica a partir do comentário de duas partes
dessa passagem:
1. “postas certas coisas, algo diferente decorre necessariamente por serem essas as
que foram postas”
Essa passagem é comumente interpretada como explicitando a transitividade
da verdade que ocorre entre as premissas de um silogismo e sua conclusão. Algo
decorre “necessariamente” porque decorre da natureza da relação entre o que foi
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posto e o que resulta, independente do que seja. Ainda, mesmo que a conclusão seja
dita “algo diferente que decorre”, será em razão de tal conclusão ser um fato mais
cognoscível para nós. Já que, de alguma forma, enfatiza Aristóteles em outras
passagens, a conclusão já está presente nas premissas – isso diz respeito
essencialmente à ideia de uma “analítica”, um desvelar do valor de verdade da
conclusão que, a partir de premissas que, dado nosso assentimento ao seu valor de
verdade, nos revelam informações que para nós serão novas, expondo uma certa
atribuição de forma rigorosa e indubitável, especialmente pela natureza da relação
intrínseca que existe no raciocínio. Sendo assim, justifica-se o que é dito sobre o
“não precisar de nada externo” a essa relação, pois o conhecimento que é exposto já
está articulado dentro do raciocínio, sem precisar de nada mais para tal. Ainda, a
ideia de formalidade se sustenta no fato de que, não importa quais sejam os
conteúdos e valores de verdade das premissas, sua necessidade reside no
estabelecimento correto da relação entre termos e premissas e conclusão. Dessa
forma, considerando a primeira figura, à qual as outras duas se reduzem, o silogismo
estará correto uma vez que a predicação do termo maior ao médio e do médio do
menor seja devidamente efetuada (cf. APr. I.4). Se essas relações estiverem
formalmente bem estabelecidas, será impossível negar ou não reconhecer a
conclusão.
Contudo, para uma teoria da ciência, ou, ainda, para ter conhecimento em
sentido estrito, não basta conhecer as relações entre inferências, mas sim entre
coisas. Isso significa poder dar conta de relações causais. Em última análise,
poderemos dizer que sua lógica material, em oposição ou, mais provavelmente, uma
vez que a demonstração é uma espécie do silogismo, complementação à formal,
nada mais é que a silogística aplicada à sua teoria da ciência com mais requisitos,
os requisitos materiais.
2.1 A necessidade material ou ontológica
A necessidade material ou ontológica é aquela que sobrepõe e adequa o
caráter formal da inferência ao caráter ontológico característico da relação
predicativa de um tipo específico de silogismo: o científico ou demonstrativo.
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Devemos deixar claro que entendemos aqui sua materialidade como dependente da
ontologia, e mesmo tomaremos como correlatas as expressões “necessidade
material” e “necessidade ontológica”, de acordo com autores como Zingano (2013) e
Porchat (2000), entre outros, pois o tratamento da relações predicativas kath’autá
depende essencialmente da teoria da verdade como correspondência tal como
exposta muito sucintamente no De Interpretatione e, posteriormente, desenvolvida
na Metafísica.
Para analisar como essa necessidade material é evidenciada, portanto,
analisaremos o capítulo I.4 dos Segundos Analíticos, os tipos e a natureza das
relações predicativas. Isso se deve ao fato de estarmos de acordo com a posição de
McKirahan, por exemplo, de que apenas considerar a natureza das premissas da
demonstração não é o suficiente para estabelecer a necessidade que Aristóteles
parece ter em mente nos APo e dar conta da segunda cláusula do conhecimento em
APo I.2 (“A necessidade relevante para conclusões de provas advém da necessidade
das relações per se encontradas nas definições, 1992, p.81). Temos um forte indício
textual para isso no início de I.4, em que Aristóteles nos diz que, dado que só há
conhecimento haplos daquilo que não pode ser de outro modo, então uma
demonstração dependerá de itens necessários. Da maneira como apresentaremos
os predicados kath’autá, ficará claro que trata-se de definições primeiras, ou
princípios, necessários.
Veremos que, embora haja um nível crescente de complexidade no
estabelecimento das relações predicativas neste capítulo, até culminar na
predicação universal, a base de sua necessidade tal como requerida enquanto
enunciado dos quais partem as demonstrações consiste em ser kath’autá. Os três
níveis em que isso acontece são: ser ‘dita de todos’, ‘per se’ e ‘universal’ (este último
subsume os dois primeiros). Um esquema do que é apresentado em I.4 é o seguinte:
(1) “κατὰ παντὸς” (dici de omni): um predicado x que se aplica a todas as instâncias
possíveis daquilo que ele é predicado.
(2) ”καθ᾽ αὑτὸ” (per se):
(i) é um elemento constituinte da definição de uma essência (exemplo da linha ao
triângulo)
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(ii) a própria caracterização do atributo é pertencer à definição do subjacente, ele
“pertence per se a x”. Ex: para os atributos par ou ímpar é a definição de número que
vai mostrar o que eles são.
(iii) substâncias primeiras/individuais.
(iv) um certo evento que se sucede em virtude da essência de um subjacente, do que
ele é.
(3) “καθόλου” (universale/primo): é o que se atribui tanto “de todos os casos”, quanto
“per se”, quanto “enquanto si mesmo”. Portanto, é a predicação que toma como
requisito todas as anteriores.
Não trataremos aqui dos κατὰ παντὸς nem do καθόλου por razão de tempo e
do nosso principal objetivo, que é fundamentar a necessidade material. Assim,
trataremos apenas dos per se 1 e 2.
Mas, afinal, o que é algo ser dito em virtude de si mesmo (per se)? Em razão
de nossos propósitos e da temática do capítulo, analisaremos apenas os dois
primeiros casos desse tipo de atribuição. Um predicado estar ligado a um sujeito em
virtude de si mesmo pode significar duas coisas: (i) no primeiro caso, é uma relação
na qual um sujeito S é dito de um predicado P e S inere na definição de P. Neste caso,
a relação de necessidade se dá pela relação essencial entre sujeito e predicado.
Trata-se de uma conexão (huparchein) entre um sujeito que é por si e suas afecções
ou predicados em uma relação que também é por si mesma, em virtude da definição
ou essência desse sujeito. O sujeito tem seu ser (e sua definição, consequentemente)
definida pelo predicado. A necessidade surge, portanto, da dependência ontológica
do sujeito com relação ao conhecimento da essência do predicado.
McKirahan aponta três possibilidades dessa relação de dependência
levantada por Aristóteles entre uma essência e seus predicados aqui contidas: (a)
uma definição a partir do gênero e diferença; (b) ser “composto por”; (c) ser
“determinado por”. Tendemos a ler, na contramão da interpretação mais natural do
texto e também de McKirahan (que lê no terceiro sentido) como (b), ser composto
por, no que nos parece mais compreensível quanto aos exemplos de Aristóteles. Se
tomarmos a definição de triângulo como: “uma figura composta por três linhas”,
precisamos primeiro (na ordem ontológica) conhecer: (i) do que forma a linha, i.e., o
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ponto e; (ii) do que compõe o triângulo, i.e. a linha. Do ponto de vista da compreensão,
ou do conhecimento da essência, há uma noção subjacente de “decomposição”
presente neste tipo de predicado kath’autá. McKirahan vai dizer que essa noção de
“ser composto por” não daria conta do exemplo do ponto, pois pontos não
“constituem” linhas. Contudo, podemos pensar que linhas se decompõem em pontos
no sentido mais básico e, fazendo o caminho inverso, em certo sentido são sim
compostas por eles. Essa ideia de composição, é claro, vai dizer respeito às coisas,
não aos enunciados propriamente ditos. É uma forma de compreender o que
Aristóteles quer dizer com “ter seu ser dependendo de”. A forma de enunciar essa
predicação que reproduz o que de fato compõe algo terá outra forma, como veremos.
Podemos dizer então que, ao mencionarmos o sujeito já estamos enunciando
predicado e tudo que conhecemos dele. Sabemos que homens são mortais, são
racionais etc. Ao dizermos “homem”, todas essas atribuições já estão contidas
essencialmente, na medida que tais predicados pertencem por sua própria natureza
à natureza de homem: são a extensão de seu conceito. Não podemos, contudo,
confundir o enunciado (ou a noção de predicação aqui estabelecida), como já
mencionado aqui, com a ideia de que é um “tí estín” sem mais presente no ponto de
partida da demonstração, uma vez que uma essência não é uma entidade linguística.
Em II.10, 93b29 Aristóteles deixa claro: “a definição é chamada de um enunciado
verbal do “o que é” [lógos toû tí estí]”. Será, portanto, um enunciado daquilo que é
essência e dos atributos que estão nela contidos através do qual, pela compreensão
dos atributos, compreendemos a essência que figura como sujeito.
Seu papel será figurar como as definições de que uma demonstração parte
para apresentar os itens ou fatos indemonstráveis que pertencem ao gênero dentro
do qual será feita a prova. Tais definições, ao apontarem ao determinado gênero ao
qual pertencem, uma vez que não podem, obviamente, ser objeto direto de prova (cf.
a discussão de APo II.3-7, culminando em II.8), devem de certa forma já acarretar o
que a partir delas poderá ser demonstrado.
O segundo caso de predicação está intrinsecamente ligado ao primeiro. Essa
segunda relação consiste em conhecermos o predicado ao enunciar o sujeito, pois o
predicado se diz do sujeito em virtude de ser seu predicado, Neste caso, os
predicados “são” ou “se dizem” do sujeito em virtude de si mesmos com sua

Mariane Farias de Oliveira | 79

definição sendo dependente da definição do sujeito. Em 1.4, 73a37b, Aristóteles
enuncia o per se II: "Também [digo que] todas as coisas que pertencem a eles
[sujeitos], das quais eles são predicados na definição que refere o ‘o que é’, são ditas
per se. Por exemplo, reto pertence a linha, e também o circular, e o par e o ímpar ao
número (…)”
Tomemos então o exemplo do número: par ou ímpar só podem ser ditos (i.e.
ter seu ser compreendido) em referência ou a partir da definição de número. Tratase de predicados que só podem ter seu sentido explicitados e ser conhecidos a partir
da exposição e em razão daquilo ao qual pertencem por si mesmos. Ao contrário do
triângulo, como vimos, que precisa que “seus compostos”, como aqui entendemos,
ou predicados sejam compreendidos anteriormente para que compreendamos sua
essência, precisamos primeiramente no nível cognitivo compreender ou fazer
referência àquilo que é dito número para compreender “par” ou “ímpar” enquanto
seus atributos. Poderíamos então compreender que se um atributo B se diz de todo
A, isto é, um predicado B está contido em todo o sujeito A, então tudo que
considerarmos que “cai sob o conceito” deste predicado B (instâncias, espécies, e o
gênero de B) serão as coisas às quais A pode se dizer também.
Tentaremos esquematizar essa distinção aqui a partir de Barnes (1993, p.112):
(I) A se diz de B em si mesmo = df A se diz de B e A inere na definição de B
(II) A se diz de B em si mesmo = df A se diz de B e B inere na definição de A
Ou, nas palavras de Filopono: “No primeiro caso, o sujeito toma o predicado
em sua definição; no Segundo, o predicado toma o sujeito na sua definição.”
(Filopono apud Barnes, 1993, p.112).
A partir desse esquema, que deixa claro que o per se 2 inere ou se diz com
relação à essência do sujeito, desejamos defender que há uma primazia da essência
do sujeito para o estabelecimento das relações predicativas. De acordo com isso
poderíamos defender papéis diferentes e complementares entre per se 1 e per se 2:
no primeiro são consideradas essências genuínas, enquanto no segundo caso
atributos que, mesmo tendo suas essências estabelecidas pelo sujeito, não figuram
em sua completa definição, uma vez que podemos ter um número que não seja par,
como já falamos. A relação entre per se 1 e 2 parece ser, portanto, assimétrica entre
indemonstráveis e demonstráveis, na qual o per se 1 tem primazia no papel das
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definições que figurarão como primeiros princípios por apresentar a essência do
sujeito a partir dos predicados, e não o contrário.
Assim, por depender da essência do sujeito para ter sua essência apresentada,
o per se 2 funcionará como o tipo de predicado demonstrável que irá figurar como
termo médio. Portanto, o per se 2 gozará também do papel explanatório que a causa,
figurando no termo médio, deve exibir, dentro de uma concepção triádicaexplanatória do silogismo demonstrativo. Isso se deve ao fato de que definir, para
Aristóteles, é procurar o “tí estín”, a essência. E, para que tal essência seja explicitada
através da demonstração, sem contudo prova-la (cf. II.8), paralelamente procuramos
o “to dioti”, isto é, a causa do que se quer explicar (cf. II.2), e que, sendo o termo
apropriadamente explanatório dentro da estrutura triádica, nos habilitará a conhecer
a essência que figura na demonstração (cf. II.8-10). Entender o papel do per se 2
desta maneira nos ajuda também a compreender o mencionado problema de como
exibimos as essências e encontramos as causas, que ocupará parte do livro II,
estabelecendo assim também a relação entre necessidade e causalidade.
Por fim, estamos de acordo com a leitura de Bronstein (Cf. Bronstein, 2016, p.
46.) que estabelece que os per se 1, portanto, figurarão como “subject-kinds” (os
pontos de partida), definições compostas por gênero e diferença, mas, como já
apresentamos em nossa leitura, acreditamos que apenas a interpretação do per se 1
como gênero e diferença não dá conta do texto aristotélico quanto aos seus
exemplos. Manteremos nossa leitura em sentido amplo de “ser composto por”, que
pode coadunar em sua compreensão tanto o gênero e a diferença quanto uma ideia
de “analítica”, de uma decomposição da definição em elementos mais simples que
são suas condições de possibilidade. Quanto aos os per se 2, entendemos também
como Bronstein sendo o autor chama de “essências causalmente complexas”, isto
será, complexas porque, enquanto termos médios, se relacionarão com os extremos
maior e menor, e causalmente complexas porque se relacionarão de maneira
adequada para apresentar o “to dioti”, ou a causa, nesta relação. Essa maneira
adequada será, como já dissemos, a de fornecer uma causa suficientemente
explanatória. Isto é, uma vez que o predicado, ao menos em parte, pertence à
essência do sujeito, ele apresentará a causa adequada ao gênero ao qual pertence o
que se pretende demonstrar. Tomemos o clássico exemplo do livro II: “interposição
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da Terra pelo Sol” é uma parte da essência de eclipse e pode ser tomada como um
predicado per se 2, se assumirmos que seu papel é figurar como termo médio,
podemos apresentar adequadamente a causa explanatória.
O que chamamos aqui de necessidade material ou ontológica parece se fundar
então primeiramente nisto: estamos considerando a essência, ou a natureza, do
sujeito, para falarmos de como se constrói a relação com seus predicados. Trata-se,
assim, do que podemos chamar de uma necessidade real que caracteriza esse tipo
de relação, por tratar das relações que as essências necessariamente impõem ao
apresentar seus atributos não-acidentais. Na medida em que a necessidade, como
vimos, não vai residir essencialmente nas características das premissas da
demonstração, mas, sim, no que a partir dessas características é considerado por si
mesmo, as noções de necessidade material e “per se” são, então, implicadas
reciprocamente. Tomaremos, assim, dentro do escopo deste estudo, tomaremos a
leitura da materialidade presente nos predicados kath’autá como fundamentada no
essencialismo aristotélico, sem, contudo, essas relações predicativas gozarem do
estatuto de juízos de identidade, como já expomos ao compreendermos papéis
diferentes e complementares aos per se 1 e 2.
Conclusão
Sobre a ênfase de nossa leitura, já deixamos claros que os indícios que
encontramos no texto para defender a concepção medieval (e a contemporânea) é
que todas as passagens em que nos amparamos estão nos textos dos Analíticos, na
teoria do silogismo e da demonstração, e nada mais. Interpretamos a questão da
materialidade, como já expusemos aqui, como pertencente às relações predicativas
propostas no livro I dos Segundos Analíticos nos capítulos 4 a 6 (universalidade e
necessidade de tais premissas) e às “notas características” ou requisitos das
premissas demonstrativas, essencialmente o requisito de serem verdadeiras
expostas no capítulo 2, mas a necessidade e a causalidade serão fundadas
essencialmente nas relações kath’autá.
Corroborando com nossa visão do texto aristotélico, Granstrom (2011, p. 6)
chama a atenção para o fato de que, ainda que tomemos, a fim de exegese e
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esclarecimento metodológico, essa separação entre lógica formal e material tal qual
a entendemos o Corcoran (2009) e Granstrom (2011) como referentes a operações
distintas, mas, ao tomarmos “um método lógico completo” devemos levar em conta
ambas as operações, afinal, como procuramos defender aqui, ao tomarmos a
necessidade formal do silogismo, ou, em termos contemporâneos, “como os
conceitos são expressos” (Granstrom, 2011, p.6), devemos tomar também a forma
como eles são conceitualizados.
O que procuramos aqui caracterizar foi o tipo de necessidade de que falamos
ao falar da distinção formal/material (aquela mais básica presente em Met. V.5 das
quais se derivam todas as outras), bem como que é a diferença entre lógica formal e
material, tal como podemos entende-la hoje, está amparada na diferença entre a
necessidade do silogismo e da demonstração em Aristóteles. A “flecha” de
acarretamento se dá da diferença entre necessidade formal/material para a noção
de lógica formal/material. Ou seja, é a primeira que embasa, ou nos dá condições, de
compreendermos a segunda.
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6. INFLUÊNCIAS E FUNDAMENTOS DO CETICISMO PIRRÔNICO
https://doi.org/10.36592/9786581110369-06

Victor Kreuz Carmo1
Resumo
Quando se fala em ceticismo, é comum imaginar alguém que duvida de
absolutamente tudo ou que é totalmente indiferente em relação ao que acontece ao
seu redor. Porém, essa é uma concepção simplista e inadequada do ceticismo que
não retrata devidamente a tradição cética pirrônica. Conforme Sexto Empírico,
filósofo helenista cuja obra Esboços Pirrônicos é o principal texto que nos restou
sobre o ceticismo pirrônico, a atitude cética não priva as pessoas de viverem de
maneira ordinária com, por exemplo, crenças da vida comum, sentimentos, etc. O
ponto sobre o qual o ceticismo incide é a atitude não-dogmática em relação à
filosofia, ou seja, ele se refere, de maneira geral, à suspensão do juízo quanto ao não
evidente e ao uso dos fenômenos ou àquilo que aparece como critério de ação. Nesse
cenário, o objetivo deste trabalho é abordar as principais características do
pirronismo e contextualizar seu surgimento na filosofia grega. Para isso, irei, em um
primeiro momento, tratar de seus fundamentos, ou seja, os principais conceitos e
argumentos. Em um segundo momento delinearei as origens históricas dessa escola
tendo em vista o esclarecimento do que pode ter causado seu surgimento.
Identificarei alguns dos principais filósofos cujas ideias parecem conter o início de
um pensamento cético, explorando as aproximações entre tais ideias e as ideias
céticas. Assim, espero contribuir para esclarecer o ceticismo pirrônico a partir da
compreensão de seus fundamentos e das ideias que o influenciaram.
Palavras-chave: ceticismo antigo; pirronismo; Sexto Empírico; suspensão do juízo.
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Principais conceitos e argumentos
Pirro de Élis (365-275 a.C.) é habitualmente reconhecido como fundador do
pirronismo pelos céticos antigos, mas nada escreveu e é um dos filósofos menos
conhecidos da antiguidade. Uma das passagens mais importantes sobre sua
filosofia é de Aristocles, conservada por Eusébio de Cesaréia (260-340 d.C.), que
resume a doutrina de Pirro nas seguintes palavras:
Pirro de Élis não deixou nenhum escrito, mas seu discípulo Tímon diz que aquele
que quer ser feliz deve considerar três pontos: em primeiro lugar, o que são as
coisas em si mesmas? Depois, que disposições devemos ter em relação a elas?
Finalmente, o que nos resultará dessas disposições? As coisas não têm diferença
entre si, e são igualmente incertas e indiscerníveis. Por isso, nossas sensações
e nossos juízos não nos ensinam o verdadeiro nem o falso. Por conseguinte, não
devemos nos fiar nem nos sentidos nem na razão, mas permanecer sem opinião,
sem nos inclinarmos para um lado ou para o outro, impassíveis. Qualquer que
seja a coisa que se trata, diremos que não se deve mais afirmá-la do que negála, ou que se deve afirmá-la e negá-la ao mesmo tempo, ou que não se deve nem
afirmá-la nem negá-la. Se estivermos dispostos a isso alcançaremos primeiro a
afasia2, em seguida a ataraxia (Praeparatio Evangelica, XIV, XVIII, 2).

Aristocles atribui a visão exposta nesse trecho à Tímon de Fliunte (325-235
a.C.), discípulo de Pirro, que por sua vez atribui a seu mestre. Consequentemente,
existe uma grande discussão sobre o que, na passagem, é de Aristocles, o que é de
Tímon e o que é de Pirro 3 . De qualquer forma, podemos identificar facilmente
conceitos centrais do pirronismo nesse trecho, a saber, a suspensão do juízo
(epokhé) e a tranquilidade (ataraxia). Seria precipitado, porém, assumir a
homogeneidade dessa corrente de pensamento. De Pirro até Sexto Empírico (séc. III
d.C.), filósofo e médico helenista cujas obras nos oferecem a mais completa
descrição da escola cética disponível, o pirronismo não ficou imune a discordâncias
internas. Iremos seguir aqui o ceticismo exposto por Sexto em sua obra Esboços
2
3

Incapacidade de se pronunciar; ausência do discurso.
Para mais detalhes sobre essa discussão, ver Pyrrho and Timon (PERIN, 2018)
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Pirrônicos4, texto que serve de guia introdutório para o pensamento cético 5. Essa
obra é dividida em três livros e duas partes. A primeira parte, chamada de geral,
consiste no primeiro livro e se preocupa em expor a natureza e o propósito do
ceticismo. A segunda parte, chamada de específica, contempla os outros dois livros
e aplica os argumentos céticos às outras filosofias vigentes na época. Além dos
Esboços Pirrônicos, Sexto possui mais uma grande obra chamada Contra os
Matemáticos

6

, composta por onze livros: Contra os Gramáticos, Contra os

Geômetras, Contra os Retóricos, Contra os Aritméticos, Contra os Astrólogos, Contra
os Músicos, Contra os Lógicos (dividido em dois livros), Contra os Físicos (também
dividido em dois) e Contra os Éticos. Esses livros desenvolvem com mais
profundidade o que foi tratado na segunda parte dos Esboços Pirrônicos, ou seja,
empregam os modos céticos de argumentar contra as filosofias dogmáticas.
Segundo Sexto Empírico, existem três tipos de filosofia: as que afirmam terem
descoberto a verdade, as que afirmam que a verdade é inapreensível e as que seguem
investigando (PH I 1-4). Os primeiros são os dogmáticos, os que possuem a
pretensão de encontrar a verdade, de falar sobre o que está para além das
aparências; os segundos são os acadêmicos ou dogmáticos negativos, pois tem a
mesma pretensão dos dogmáticos de falar sobre a realidade, mas suas teses são
negativas7; o pirronismo se enquadra na terceira opção, ou seja, ao contrário do que
normalmente se entende por ceticismo, o pirronismo não afirma que a verdade é
impossível de ser apreendida, apenas se detém em suspender o juízo e seguir
investigando. A suspensão do juízo é o conceito mais caro para o ceticismo, pois é
através dele que essa filosofia se caracterizará como não dogmática. Porém, antes
de falar propriamente desse conceito, vejamos com mais detalhe como o cético
chega nele.

4

Abreviarei os Esboços, nas citações, como PH, com base no título original da obra em grego
Pyrrõneioi hypotypõseis.
5
A partir daqui, seguindo Sexto Empírico, utilizarei a palavra ceticismo como sinônimo de pirronismo.
6
Abreviarei essa obra, nas citações, como AM, com base no título original da obra em grego Adversus
Mathematicos.
7
Alguns autores defendem que, na verdade, os acadêmicos e os pirrônicos possuem mais
semelhanças do que se costuma reconhecer. Bolzani procura desenvolver essa tese, afirmando que
os acadêmicos, em especial Arcesilau e Carnéades, possuem uma espécie de “núcleo duro de genuíno
ceticismo” em sua filosofia (BOLZANI, 2013). Neste trabalho, porém, não irei me ater a essa discussão.
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É comum uma pessoa iniciar seus estudos em filosofia por se sentir
perturbado em relação às anomalias e contradições presentes na vida. Não nos
parece clara a natureza das coisas, e o que não falta é desacordo (diaphonia) entre
opiniões. Com a esperança de que a filosofia nos ajude a acabar com essa
perturbação, ou seja, atingir a tranquilidade (ataraxia) através da descoberta da
verdade, nos lançamos na jornada de esclarecer o mundo e suas leis gerais, delimitar
os limites do conhecimento ou entender a natureza da linguagem. Mas, pelo
contrário, o que encontramos é apenas mais desacordos, alimentados pela crescente
diversidade de pontos de vista incompatíveis uns com os outros. Além disso, na
medida em que nos aprofundamos cada vez mais nos estudos, percebemos que a
cada tese é possível contrapor uma tese contrária de mesma força persuasiva,
gerando um equilíbrio entre as teses chamado pelos céticos de equipolência
(isosthéneia). Dada a situação, o cético se vê incapaz de escolher entre as teses,
suspendendo o juízo. Isso não significa dizer que não existe resposta para a questão
em debate, mas sim que naquele momento a situação parece ser de empate para os
dois lados. Quando houver novos argumentos o cético voltará à sua investigação,
buscando contra-argumentos para demonstrar a equipolência. Ele mesmo pode
formular tais contra-argumentos para produzir a equipolência e assim voltar a
suspender o juízo. Existem modos ou tropos argumentativos para isso, como os
cinco modos de Agripa 8 e os dez modos de Enesidemo. A habilidade de opor
argumentos é uma das principais características de um pirrônico. Após suspender o
juízo, o cético, como de surpresa, se vê no estado de tranquilidade ou
imperturbabilidade buscado em primeiro lugar. A passagem da suspensão do juízo
para a tranquilidade é ilustrada por Sexto a partir de uma metáfora do pintor Apeles,
que não conseguia pintar a espuma na boca de um cavalo mas, ao jogar enraivecido
a esponja sobre o quadro, por acaso consegue a textura que queria (PH I 28).

8

Os modos de Agripa são altamente reconhecidos na epistemologia contemporânea, sendo o
principal desafio que os teóricos da justificação têm de enfrentar no projeto de estabelecimento da
justificação epistêmica: os dois primeiros modos fazem surgir a necessidade de razões para aceitar
uma crença, enquanto os outros três visam minar as tentativas de se obter tais razões. Para uma
abordagem neopirrônica da epistemologia contemporânea, ver Reflexões pirrônicas sobre o
conhecimento e a justificação (FOGELIN, 2017[1994]).
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Mas o que é exatamente a suspensão do juízo? A mais clara definição de Sexto
Empírico é que a suspensão do juízo é um estado do intelecto no qual não afirmamos
nem negamos nada (PH I 10). Isso significa um estado de não asserção, uma
retenção do assentimento. É uma atitude que visa se livrar de crenças dogmáticas,
que consistem em asserções ao não evidente. A frase “eu suspendo o juízo” possui
o mesmo significado de “eu sou incapaz de dizer em qual das alternativas propostas
devo acreditar e em qual não devo acreditar” (PH I 196). Dessa forma, o cético diz
viver sem crenças ou opiniões (adoxastos)9. O que resta após a suspensão do juízo
é o fenômeno ou o que aparece (phainómenon), que servirá de critério de ação no
pirronismo. O fenômeno, que é uma experiência-de-mundo10, é imune à suspensão
do juízo e lhe permite viver a vida normalmente. O que aparece nos é suficiente para
servir de guia prático para a ação. O discurso do cético, como a própria exposição
dos Esboços Pirrônicos, se dá como uma narrativa do que lhe aparece, não tendo
pretensão de falar sobre como as coisas são.
O ceticismo, então, se caracteriza por uma atitude investigativa e
examinadora, que avalia os argumentos disponíveis e realiza oposições entre eles de
forma a gerar uma equipolência. Avesso ao dogmatismo, propõe uma filosofia que
parece mais uma atitude do que uma doutrina. Contrapõe-se àqueles que dizem ter
descoberto a verdade, demonstrando, através de argumentos, as falhas no raciocínio
adversário. Seus defensores até mesmo aderem temporariamente ao modo
dogmático de discursar e aos seus conceitos, mas apenas para poderem derrotá-los
a partir de seus próprios pressupostos. Mas que ideias os influenciaram? Quais
9

Uma famosa objeção ao ceticismo é a respeito da sua própria possibilidade prática. Será realmente
possível uma vida sem crenças? O que devemos considerar como dogma e o que devemos considerar
como fenômeno? Essas questões versam sobre o mesmo problema, a saber, o escopo da suspensão
do juízo. O que se quer saber é o quão diferente é a vida de um cético da vida de uma pessoa comum,
ou então se a suspensão do juízo atinge até as crenças mais banais. Existem duas interpretações
principais do ceticismo que visam esclarecer esse problema: a interpretação rústica defende que a
suspensão do juízo engloba todas e quaisquer crenças, inclusive as crenças da vida comum; a
interpretação urbana, ao contrário, defende que a suspensão do juízo não se dá para todas as crenças,
apenas para as filosóficas e científicas, mantendo imune as crenças da vida cotidiana (BURNYEAT,
1980; FREDE, 1987). Uma das formas de resolver essa questão é pensar que existem dogmas tanto
na vida comum quanto na filosofia. Independente do âmbito, o cético não possui crenças dogmáticas,
mas é possível ter crenças não-dogmáticas tanto na vida comum quanto na filosofia (SMITH, 2017,
p. 130).
10
Uma importante discussão é em relação à interpretação de fenômeno. Seguirei Porchat, onde
fenômeno não é representação (phantasía), mas sim experiência-de-mundo, ou seja, é uma
experiência cotidiana sem pretensões dogmáticas (PORCHAT, 2007, p. 285).
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filósofos leram, o que absorveram deles? Essas são questões que não podem ser
deixadas de lado se o objetivo é uma compreensão rigorosa do ceticismo pirrônico.
Influências
A história da filosofia é marcada pelo diálogo e confronto entre ideias, de
forma que cada autor ou escola possui predecessores ou influências que marcaram
seu modo de pensar e argumentar. Não é diferente com o ceticismo pirrônico, objeto
de estudo deste trabalho. Havia, nos pensadores pré-helenísticos, argumentos de
viés cético; não na forma de uma posição bem definida, mas como ideias vagamente
relacionadas. A seguinte afirmação de Xenófanes de Cólofon comprova isso:
Nunca houve nem jamais haverá um homem que conheça com certeza tudo o
que digo dos deuses e do universo. Mesmo quando esse homem encontrasse a
verdade sobre esses assuntos, não estaria seguro de possuí-la: a opinião reina
em todas as coisas (AM VII 49).

Parece inegável que existe algum tipo de início das ideias céticas em
Xenófanes. Apesar disso, Sexto Empírico, mesmo reconhecendo certas afinidades,
nega considerá-lo um cético (PH I 224). Outros eleatas, como Parmênides e Zenão
de Eleia, também contribuíram com ideias que serão utilizadas de alguma forma pelo
pirronismo. Mesmo sendo extremamente dogmáticos, foram, entre os présocráticos, umas das maiores influências para os céticos. Isso porque inventaram a
dialética, que mais tarde seria uma das principais armas do arsenal pirrônico: ao
tomar a noção de ser em um sentido absoluto, demonstraram, aplicando o princípio
da não-contradição, que o ser exclui a multiplicidade e a mudança; depois, com o
mesmo método, demonstraram que o ser também exclui a unidade e a imobilidade.
Assim também prosseguirá Enesidemo nos seus dez modos11, porém falando sobre
11

Tais modos são um conjunto de argumentos que, mostrando as variações entre os distintos tipos
de percepção, visa induzir à suspensão do juízo em relação à capacidade dos sentidos de nos
proporcionar conhecimento. Por exemplo, o primeiro modo trata das diferenças entre a percepção dos
humanos e a de outros animais; o segundo modo trata das variações da percepção entre os próprios
humanos; o terceiro das variações entre os cinco sentidos, etc. Como veremos, os sofistas também
contribuíram para o modo de argumentar de Enesidemo.

Victor Kreuz Carmo | 91

causalidade e signos, e não sobre o ser (BROCHARD, 2009 [1887], p. 23). Ou seja,
apesar da filosofia de Parmênides e Zenão ser dogmática, os métodos empregados
por eles podem servir para diferentes fins.
Outra grande influência foi Demócrito, que chega perto de concluir que
conhecimento é impossível devido às nossas limitações epistêmicas. Seus escritos
parecem sugerir até mesmo a rejeição de qualquer conhecimento que seja (AM VII
135). Mas isso está em desacordo com tudo o que sabemos do resto de sua filosofia,
o atomismo, que nada mais é senão um conjunto dogmático de teses para explicar
o universo. Sexto Empírico nos esclarece essa aparente contradição ao enfatizar que
o ataque de Demócrito se limita às sensações, ou seja, ele não pretende minar a
possibilidade de termos conhecimento no geral (AM VII 138). Apesar de dizer que os
sentidos não percebem os átomos em si mesmos, mas apenas o efeito que eles
causam em nossos órgãos sensoriais, Demócrito defende que a razão pode ser
aplicada a tais dados sensíveis proporcionando a possibilidade de explicá-los, ou
seja, a razão começaria com o que a percepção nos diz sobre o mundo para proceder,
através de uma inferência pela melhor explicação, a teorias sobre como o mundo
realmente é (LEE, 2010, p. 18). Demócrito não é, então, um cético, como o próprio
Sexto Empírico nos afirma (PH I 213), mas seus argumentos certamente foram úteis
para os céticos em suas críticas às teorias positivas do conhecimento.
Os sofistas também possuem contribuições para o ceticismo. Porém nos
ocuparemos apenas com Protágoras, um dos poucos sofistas que, apesar de fazer
parte desse grupo de falsos sábios, prossegue com uma seriedade de pensamento e
cuidado lógico, ao contrário de seus sucessores. Segundo Protágoras, apenas as
sensações permitem conhecer o que é; ora, Heráclito já havia mostrado que tais
sensações, resultantes do encontro entre o movimento do objeto e dos sentidos, são
relativas. Pessoas diferentes podem sentir um mesmo objeto de diferentes formas.
Isso gera uma impossibilidade de declarar quais sensações são verdadeiras e quais
não são, levando Protágoras a afirmar que tudo é verdadeiro, logo o homem é a
medida de todas as coisas. Os dois principais pontos do argumento, a saber, as
aparências conflitantes e a indecidibilidade, serão reutilizados pelos pirrônicos,
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principalmente nos dez modos de Enesidemo 12 . Dessa forma, a influência dos
argumentos sofistas é inegável para o ceticismo. Todavia, não podemos deixar a
cautela de lado. A sofística se assemelha ao ceticismo como o esboço à obra
acabada, ou como a figura de uma criança à uma pessoa adulta (BROCHARD, 2009
[1887], p. 33). O relativismo de Protágoras é, no fim das contas, dogmático. O
pirronismo não afirma que tudo é verdadeiro nem que nada é verdadeiro, mas
suspende o juízo. As motivações que animam essas duas escolas são muito
distintas, ou seja, elas só se aproximam em linhas gerais.
Conclusão
Conforme mostrado, o espírito cético já estava presente no período présocrático, mas não de forma deliberada e consciente. É razoável pensar que as ideias
expostas acima, além de outras aqui omitidas, constituíram uma base importante
para que os céticos pudessem construir sua visão filosófica. O ceticismo não surgiu
do nada, ele é resultado do desenvolvimento filosófico da antiguidade. Ao mesmo
tempo, ele não consiste apenas em repetições: os pirrônicos foram os primeiros a se
posicionarem a favor da suspensão do juízo. Além disso, a suspensão do juízo serve
também como um meio para a tranquilidade, ou seja, existe um caráter prático
inerente ao ceticismo. Fica claro, então, quão distante está a caricatura do cético
como alguém completamente indiferente e que duvida de tudo do cético pirrônico
descrito neste trabalho. Sua posição é mais complexa do que uma simples dúvida
global. Ao expor seus principais conceitos e algumas de suas influências, espero ter
contribuído para um melhor entendimento dessa escola, empreendimento ainda
necessário devido à má compreensão do pirronismo que ainda permeia alguns meios
intelectuais.
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ESTÉTICA

7. AS TRÊS FACES DA MORTE
https://doi.org/10.36592/9786581110369-07

Camila Gomes Weber1
Resumo
Neste trabalho, intitulado As três faces da morte, a morte será abordada a partir de
três pontos de vista, quais sejam, o da minha morte, da morte de outrem (de quem
amo ou me é significativo) e da morte considerada a partir da sua acepção social. De
acordo com Arthur Schopenhauer: “O ser humano teme a morte mais do que qualquer
outra coisa, não apenas a da sua pessoa, mas também chora com intensidade a dos
seus próximos” (W II, 2015, p. 557). Assim, se o caso é o da minha morte ou também
da morte de quem amo, ou outrem cuja morte por algum motivo me toca, tudo se
transforma, e o mundo se converte num opaco tecido que impede a clara visão
compreensiva. Para Vladimir Jankélévitch, a morte é misteriosa e irredutível,
entretanto, através da Razão panorâmica, vemos a morte por inteira, mas apenas
como se apresenta na nossa frente, dentro das leis da perspectiva, limitada pela
visão humana, portanto, temos a morte sob o prisma da primeira, segunda e terceira
pessoa. A partir dessa ideia geral, os objetivos da comunicação são: organizar a
apresentação da morte a partir de três perspectivas e desenvolvê-la filosoficamente
através de três obras literárias, a saber: As intermitências da morte, de José
Saramago; A morte de Ivan Ilitch, novela de Lev Tolstói; e A morte do pai, texto
autobiográfico de Karl Ove Knausgard. As três obras permitem pensar no modo como
se lida com a própria morte (Tolstói), com a morte de outrem que eu amo (Knausgard)
e como a sociedade lida com a morte enquanto fenômeno com pressupostos e
efeitos sociais (Saramago).
Palavras-chave: Jankélévitch, Schopenhauer, literatura, morte, espanto.
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Introdução2
Em meio às peripécias cômicas de João Grilo e Chicó, em O auto da
compadecida, de Ariano Suassuna, há um momento em que surge, como que num
ponto de suspensão da comicidade, uma passagem com um tom altamente solene,
grave, metafísico diríamos, em que Chicó, famoso pelas suas mentiras, sempre
arrematadas a todo o momento com um “não sei, só sei que foi assim”, põe-se a
filosofar, como dizemos corriqueiramente. Diz ele:
João! João! Morreu! Ai meu Deus, morreu pobre de João Grilo! Tão amarelo, tão
safado e morrer assim! Que é que eu faço no mundo sem o João? João! João!
Não tem mais jeito, João Grilo morreu. Acabou-se o Grilo mais inteligente do
mundo. Cumpriu sua sentença e encontrou-te com o único mal irremediável,
aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem
explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque
tudo o que é vivo morre. Que posso fazer agora? (SUASSUNA, 2018, p. 127)

Para Schopenhauer (W II, 2015, p. 557), a morte significa aniquilação se
entendida do ponto de vista natural, na linguagem da natureza; então a grande
desgraça que pode acontecer é se encontrar com “o único mal irremediável”, como
diz Chicó. De acordo com Schopenhauer: “O ser humano teme a morte mais do que
qualquer outra coisa, não apenas a da sua pessoa, mas também chora com
intensidade a dos seus próximos” (W II, 2015, p. 557). Assim, se o caso é o da minha
morte ou também da morte de quem amo, ou outrem cuja morte por algum motivo
me toca, tudo se transforma, e o mundo se converte num opaco tecido que impede a
clara visão compreensiva.
De início diríamos que, na melhor das hipóteses, o fenômeno da morte
evidencia uma opacidade na qual, junto ao reconhecimento da impossibilidade de
uma definição formal (“fato sem explicação”, nas palavras de Chicó), transborda a
afecção de quem, ou sabe que morrerá em breve, ou recebeu a notícia da morte de

2

O presente trabalho faz parte do primeiro capítulo da minha dissertação sobre o tema da morte em
Schopenhauer que está em andamento.
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alguém que ama. Frente à morte, o que perdemos em compreensão explicativaformal ganhamos em afecções, a tal ponto de “nos perdermos” em tais afecções.
Schopenhauer (W II, 2015, p. 196) diz que somos os únicos que possuem capacidade
do espanto frente à morte, ainda que seja algo comum e que faça parte do cotidiano;
e para ele (W II, 2015, p. 557) diante da morte, sentimos a maior angústia, a angústia
de se reconhecer efêmero. Na visão de Schopenhauer (W I, 2005, p. 365), este
tormento não está relacionado com a morte inevitável, a morte recorrente, já que esta
morte só é conhecida na teoria, mas o ponto alto de toda a aflição do espanto de si,
do espanto de existir, é perceber no âmago do seu tormento, que está FACE A FACE
com a morte (seja a minha, ou a de quem amo), tendo consciência da finitude.
Em seu livro La mort, publicado originalmente em 1966, Vladimir Jankélévitch
(2009, pp. 61-73)3 apresenta considerações sobre a morte em primeira, em segunda
e em terceira pessoa. Para o autor (2009, p. 62), a morte é misteriosa e irredutível,
entretanto, através da Razão panorâmica, vemos a morte por inteira, mas apenas
como se apresenta na nossa frente, dentro das leis da perspectiva, limitada pela
visão humana; quando tratamos de alguém na terceira e segunda pessoa, é um
apontamento do outro, feita de uma perspectiva pessoal, da própria visão
panorâmica, e consequentemente, o “eu” é a terceira pessoa do ponto de vista de
alguém sobre a minha pessoa; deste modo, a perspectiva em primeira pessoa é o
que eu vejo sobre mim, sendo a primeira pessoa “o ponto de vista “refletido” de cada
um sobre si”.
O que minha morte é para mim, a sua é para você, o que em geral a morte de cada
terceira pessoa é para cada um deles. [...] A segunda e a terceira pessoa, que são
"Tu e Ele" para mim, não sou eu para eles? Cada pessoa não é, reflexivamente,
primeiro para si mesmo, ou seja, do seu próprio lado e do seu próprio ponto de
vista? [...] Desta forma, indiretamente, a morte se torna novamente universal:
cada um para si mesmo como se estivesse sozinho (JANKELEVITCH, 2009, p. 63)

À vista disso, a morte em terceira pessoa é o que Jankélévitch (2009, p. 62)
caracteriza como a morte universal, que é a morte colocada em uma dimensão geral,
3

Todas as traduções desse texto são de minha autoria
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ou uma morte abstrata e anônima, nos seus dizeres. É uma morte vista, muitas vezes,
como indiferente ou imperturbável, uma vez que ela é tão natural para nós quanto o
amanhecer, assim dizendo, a morte em terceira pessoa é “um objeto como qualquer
um outro, um objeto que é descrito ou analisado do ponto de vista médico, biológico,
social, demográfico, e que representa, portanto, o apogeu da subjetividade trágica”
(JANKÉLÉVITCH, 2009, p. 62 e 63). A morte traz equilíbrio para a sociedade; no
entanto, e se de um dia para o outro, ninguém mais morresse?
Morte enquanto fenômeno social (Saramago)
Segundo a excepcional obra de Jose Saramago, intitulada As intermitências
da morte, a morte interrompeu seu trabalho em um determinado país, fato que,
segundo o autor (2005, p. 11), é "absolutamente contrário às normas da vida". A
morte decidiu que ninguém mais morreria, nem mesmo naqueles trágicos acidentes
de carros, nos quais as pessoas deveriam estar bem mortas devido à gravidade do
acidente, e que, contrariando a lógica, permaneciam vivas. Este episódio estava
acontecendo em todo país. “Não há mortos” (SARAMAGO, 2005, p. 14), a morte
entrou em greve!
Já que a tendência é ver a morte como um mal, o fato de não haver mais
mortes trouxe uma euforia generalizada para o pequeno país, e as pessoas passaram
a celebrar o “maior sonho da humanidade desde o princípio dos tempos”
(SARAMAGO, 2005, p. 15), visto que foi lhes concedido o júbilo da vida eterna. Será
que não morrer era realmente um motivo de alegria? Para o Cardeal, não. O líder
religioso ficara desesperado após o primeiro-ministro declarar que a morte já não
pairava sobre o país. Assim diz o Cardeal:
O senhor primeiro-ministro não se tenha lembrado daquilo que constitui o
alicerce, a viga mestra, a pedra angular, a chave de abóbora da nossa santa
religião [...] sem morte, ouça-me bem, senhor primeiro-ministro, sem morte não
há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. (SARAMAGO, 2005, p. 18)
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Aos olhos da igreja, a morte fatídica, na terceira pessoa, é a engrenagem que
faz toda a sua maquinaria funcionar, ela é o ponto de ligação entre o humano e a
religião, “sem a morte não existe ressurreição”, como disse o Cardeal; bem como sem
a morte não há medo nem de morrer, sequer de como será a vida após a morte. Para
Schopenhauer, (W II, 2015, p. 196 e 197) a morte é o que desperta o interesse na
filosofia ou na religião, pois a culminância deste interesse é a busca pela certeza da
perdurabilidade após a morte, chamamos a morte de “passagem” quase que em um
consenso de que haja algo além-túmulo e sem a existência de uma doutrina que
testemunha o pós vida, os deuses "imortais" seriam rapidamente sacrificados, dando
lugar ao ateísmo. Nos dizeres de Schopenhauer:
Pois se o dogma da imortalidade pudesse ser-lhes assegurado de outra maneira,
então o vivo zelo por seus deuses esfriaria de imediato, e, por outro lado, se se
pudesse demonstrar-lhes a completa impossibilidade de uma imortalidade,
aquele zelo daria lugar a uma total indiferença: pois o interesse na existência dos
deuses desapareceria com o desaparecimento da esperança de uma
familiaridade mais íntima com eles. (W II, 2015, p. 197).

O personagem do Cardeal nos mostra com perspicuidade no decorrer do texto
o porquê de a Igreja possivelmente não sobreviver sem a morte, visto que nem eles
mesmo sabiam o que dizer diante de tal acontecimento: “A igreja habituou-se de tal
maneira às respostas eternas que não posso imaginá-la a dar outra. Ainda que a
realidade as contradiga” (SARAMAGO, 2005, p. 20). Embora o desespero do Cardeal,
as pessoas continuavam felizes, acreditavam “estar vivendo no melhor mundo
possível, sem o medo quotidiano da rangente tesoura da parca” (SARAMAGO, 2005,
p. 23).
Sem a morte, no país de Saramago, outros setores entraram em colapso: sem
a morte, os hospitais ficaram abarrotados, deu-se a decadência das agências
funerárias, o judiciário não podia mais acusar as pessoas de homicídio 4, visto que

4

Para que o crime de homicídio se configure, o objeto da conduta é tirar a vida de alguém, de acordo
com o art. 121 do código penal. Em um pensamento mais ousado, neste país onde a morte os deixou
a ver navios, o judiciário nem sequer poderia acusar alguém de tentativa de homicídio, ora, se não há
mais a possibilidade de morrer, no máximo poderia imputar o crime de lesão corporal de natureza
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não havia morte; nem as famílias sabiam mais o que fazer com seus parentes idosos,
que padeciam em seus lares já que até o funcionamento dos asilos estavam
comprometidos com a falta da morte. A morte na terceira pessoa, aos olhos da
sociedade, não deveria significar aniquilação, mas sim renovação e, sem a morte, a
sociedade estava ameaçada, o Estado e a Igreja sucumbiram.
Enquanto a morte está presente, é costumeiro que as pessoas orem para suas
divindades rogando para que ela não lhes atingisse, mas estranhamente, no decorrer
da narrativa, várias pessoas passaram a orar pedindo para que a morte retornasse.
Entre a euforia de muitos e o caos do todo, a morte ressurge no pequeno país criado
por Saramago, representada por uma correspondência de cor violeta. Assim diz a
carta da morte:
A partir da meia-noite de hoje se voltará a morrer tal como sucedia, sem
protestos notórios, desde o princípio dos tempos e até ao dia trinta e um de
dezembro do ano passado, devo explicar que a intenção que me levou a
interromper a minha atividade, a parar de matar, a embainhar a emblemática
gadanha que imaginativos pintores e gravadores doutro tempo me puseram na
mão, foi oferecer a esses seres humanos que tanto me detestam uma pequena
amostra do que seria viver sempre, isto é, eternamente [...] ora bem, passado este
período de alguns meses a que poderíamos chamar de prova de resistência ou
de tempo gratuito e tendo em conta os lamentáveis resultados da experiência,
tanto de um ponto de vista moral, isto é, filosófico, como de um ponto de vista
pragmático, isto é, social, considerei que o melhor para as famílias e para a
sociedade no seu conjunto, quer em um sentido vertical, quer em um sentido
horizontal, seria vir a público reconhecer o equívoco de que sou responsável e
anunciar o imediato regresso à normalidade, o que significará que a todas
aquelas pessoas que já deveriam estar mortas, mas eu, com saúde ou sem ela,
permaneceram neste mundo, se lhes apagará a candeia da vida quando se
extinguir no ar a última badalada da meia-noite [...] devolver o supremo medo ao
coração dos homens. (SARAMAGO, 2005, p. 99 e 100)

grave. "Não morrer mais" implicaria em um imbróglio para os juristas, já que o código precisaria ser
modificado.
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Quando deu vida ao personagem da Morte, a intenção de Saramago era
mostrar que a morte é de suma importância e tem um grande significado para a
sociedade, ele mostrou através da ausência da morte, que viver neste mundo caótico
para sempre não é a melhor escolha, inclusive Schopenhauer diz que “desejar a
imortalidade da individualidade significa propriamente querer perpetuar um erro ao
infinito” (W II, 2015, p. 588) e, no país fictício de Saramago, a morte ter parado
pausado seu trabalho foi realmente um grande erro. Devolver a aniquilação para
aquele povo foi visto como um alívio mesmo que as pessoas, de uma visão pessoal,
em primeira pessoa, ficassem atordoadas com o retorno da morte, visto que elas
teriam que enfrentar que iriam morrer novamente. Então, com o retorno da morte,
tudo voltara a ser como antes, a maior angústia voltou para atormentar e até os
templos se encheram novamente de pessoas em busca de uma palavra de conforto.
O caos que nunca saíra daquele país, agora retornou a ser visto da forma em que
sempre foi natural aos seres humanos.
O nosso primeiro contato com a morte de fato é no momento em que alguém
que nos é significativo morre, então vemos a morte em segunda pessoa. Na estória
de José Saramago, o personagem da Morte reconhece que o ato de morrer é brusco,
que muitas pessoas se vão sem, por exemplo, se quer ter tido a oportunidade de
escrever um testamento; então a morte, generosamente, pôs-se a dar um prazo de
sete dias às pessoas que estavam prestes a morrer, na forma de uma carta, para que
elas, antes do seu eventual passamento, tivessem o ensejo de organizar
compromissos que ainda lhes restavam nestes últimos dias, sejam eles se
despedindo, pedindo perdão, ou fazendo as pazes com desafetos. Todavia, no mundo
real, fora do livro de Saramago, enquanto vivemos, a morte chega sem pré-aviso e
tira essa pessoa do nosso convívio. Talvez por isso que enfrentar a morte de alguém
que amo, ou com a qual me identifico, seja tão doloroso e tão difícil de suportar, visto
que teremos que conviver com esta falta, não sendo possível fazer nada para mudar
o que já aconteceu.
Morte de outrem que eu amo (Knausgard)
Foi assim que Karl Ove Knausgard recebera um telefonema que anunciava a
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morte de seu pai. Ele narra, em sua autobiografia intitulada A morte do pai, uma
reconstrução da sua linha do tempo, desde os momentos de infância até o fatídico
dia em que o pai faz a passagem.
A princípio, frente ao choque da notícia, Karl Ove parecia resignar-se com a
ideia e aceitar que o pai havia morrido, era como se fosse algo esperado por todos
devido à vida que ele levava. No entanto, tudo foi mudando desde que recebeu o
comunicado e a ida ao encontro do corpo do pai. Já no necrotério, ele diz: “Eu não
estava mais olhando para uma pessoa, mas para algo que parecia uma pessoa. Ele
tinha sido levado de nós, e o que dele ainda existia em mim se estendia como um véu
de vida sobre a morte.” (KNAUSGARD, 2015, p. 209).
Jankélévitch (2009, p. 66) observa com prioridade que a morte vista em
segunda pessoa é, por um lado, privilegiada, visto que esta morte não é distante e
indiferente, mas também não é a nossa morte, embora isso, sentimos como se fosse
de fato a nossa. Nas palavras do filósofo: "a morte de um ser amado é quase tão
lacerante quanto a nossa; a morte de um pai ou mãe é quase a nossa morte e, de
certa forma, é de fato a nossa própria morte. Aqui o inconsolável chora pelo
insubstituível”5 (JANKÉLÉVITCH, 2009, p. 66).
A imagem do pai reluzia diante de Karl Ove (2015, p. 229): “Eu o via com os
olhos da mente” diz ele, angustiado. Entre as lembranças que manifestavam diante
de si, o choro inesperado e inconsciente se faziam presente, um choro carregado de
emoção, era como se ele realmente estivesse vivendo uma “quase mortem propriam”,
como descrito por Jankélévitch (2009, p. 67).
Minha garganta doía e eu não conseguia me controlar, tudo transbordava em
mim, eu estava ao léu, não do mundo exterior, mal conseguia vê-lo, mas do
mundo interior, onde as emoções tinham assumido o controle. A única coisa que
eu podia fazer para tentar preservar os últimos resquícios de dignidade era não
emitir nenhum som. Nenhum soluço, nenhum suspiro, nenhum lamento, nenhum
gemido. Só as lagrimas em cascata (KNAUSGARD, 2015, p. 229)

As emoções de Karl Ove manifestavam como em uma enchente de sensações,
5

Grifo nosso
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não só por saber que o pai havia morrido, mas por se dar conta de que no lugar do
pai havia uma lacuna, ele não estava mais no mundo dos vivos. “Não éramos dois
filhos, éramos Yngve e Karl Ove, não estávamos indo para casa, mas para
Kristiansand, não era um pai que iríamos enterrar, mas papai.” (KNAUSGARD, 2015,
p. 246). Ali ele não estava vivendo a morte de um indivíduo no geral, era a morte de
um ser humano que lhe representava algo. É no reconhecer a morte, ou como queira
Schopenhauer (W II, 2015, p. 195), ter consciência da morte, que se instaura um ponto
de tensionamento agudo e radical, porque leva a perceber que o mundo não é um
estado de coisas objetivo, que a permanência no espaço e no tempo é meramente
ilusória, sendo a impermanência e a transitoriedade as marcas distintivas de tudo
aquilo que adentrou ao âmbito da individuação. A instauração da consciência da
morte é um raio iluminador, quase sempre passageiro, a partir da qual surge uma
lucidez fugaz que leva cada qual a reconhecer que o sentido do mundo é da ordem
do problemático.
Karl Ove (2015, p. 260) sentia que nada mais importava, a impressão que tinha
era de que “o mundo havia desaparecido”, já que seu pai havia morrido. Para ele era
difícil compreender que aquele que por toda a vida chamou de pai, que estava vivo
alguns dias antes, não estaria mais do lado de cá, do lado dos vivos.
Agora eu via somente a ausência de vida. E já não havia diferença entre aquilo
que um dia fora meu pai e a mesa onde ele jazia ou o chão onde estava a mesa,
ou a tomada na parede embaixo da janela, ou o fio que ia até a luminária ao lado
dele. Pois os seres humanos são apenas formas em meio a outras formas, as
quais o mundo não cessa de reproduzir, não só naquilo que tem vida, mas
também naquilo que não tem, desenhando na areia, na pedra e na água. E a
morte, que eu considerara a maior dimensão da vida, escura, imperiosa, não era
mais que um cano que vaza, um galho que se quebra ao vento, um casaco que
escorrega do cabide e cai no chão. (KNAUSGARD, 2015, p. 402)

Quando uma pessoa que nos é significativa morre é que percebemos que a
morte é algo que não se pode controlar; é dar o adeus na despedida mais difícil e
esperar que a saudade substitua a ausência. Cada pessoa tem uma forma única de
lidar com o decesso de alguém tão próximo, e, durante a última visita ao corpo de
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seu pai, ele se deu conta que diante de si, estava a "ausência de vida" (KNAUSGARD,
2015, p. 402), falta da vida que dá lugar a um vazio, vazio da perda de uma pessoa
insubstituível.
Não estamos preparados para perder as pessoas que amamos e muito menos
cogitar a nossa própria finitude. Morrer é um fenômeno solitário e estamos todos
submetidos à mesma condição. Jankélévitch (2009, p. 66) diz que a morte na
primeira pessoa é enfrentar a morte por conta própria; o indivíduo que está prestes a
morrer morrerá sozinho, isto é, ninguém poderá lhe substituir, ele irá atender seu
chamado de forma individual quando chegar a hora, para ele, esta morte diz respeito
a um tudo, ou a um nada; uma subjetividade trágica.
A própria morte (Tolstói)
A morte, na visão de Jankélévitch, por ser um evento sem-segundo, o futuro
se torna seu momento favorecido, visto que o “eu” só existe antes que a morte
chegue e durante, mas o depois torna-se plenamente proibido para a primeira
pessoa. Ele utiliza-se da seguinte argumentação:
A morte está cada momento mais diante de mim, sempre para vir e de uma vez
só, e isto até o último minuto da última hora; em qualquer instante em que o
próprio sujeito se questione, mesmo com apenas alguns batimentos de distância
para ir, a própria morte ainda está para morrer. A primeira pessoa do singular não
pode conjugar o verbo “morrer”, exceto no tempo futuro; [...]. Não posso dizer
nada além de “morrerei”, nunca “morri”; nem “estou morto”. Aquele que diz “estou
morto” ainda está vivo. (JANKÉLÉVITCH, 2009, p. 69).

Em outros termos, a morte só pode ser dita de alguém para mim, nunca do
“eu” para mim mesmo. Nós não vivemos nossa própria morte, quando ela toma
domínio do “eu”, a consciência não está mais “presente” para reagir mentalmente o
que está acontecendo, já que a morte biológica é caracterizada no cessamento das
funções cerebrais. Para Jankélévitch (2009, p. 69 e 70), o nosso intelecto é capaz de
conjugar o verbo “morrer”, mas o “eu” nunca irá realmente vive-lo, ou seja, a primeira
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pessoa só consegue ver a morte através da capacidade de imaginar. A morte vista
do “eu” não diz respeito à morte circunstancial, mas sim da inevitabilidade da
presença DELA. É saber e sentir que a morte está ali, atrás da porta, aguardando de
forma discreta a vida deixar de ser.
Um exemplo de incontestável grandeza da morte sob o prisma da primeira
pessoa, que é, por um lado, não poder compreender e explicar, e por outro, ser tomado
por sensações, sentimentos e afecções, é apresentado por Lev Tolstói em A morte
de Ivan Ilitch: Ivan Ilitch sabia que estava morrendo.
Ivan tivera uma vida simples e comum, como descreve Tolstói; era juiz do Foro
Criminal, tinha família e amigos. Teve sorte na vida, mas não teve a sorte de um fim
tranquilo; que a verdade seja dita, os últimos momentos de Ivan foram de sofrimento
e tormento. A luta era intensa e cansativa, Ivan sabia que era a morte que batia em
sua porta. Ele sentia que algo estava acontecendo, até o seu silêncio gritava de dor;
não apenas de dor, mas também de desespero, por saber que a morte estava lhe
rondando e que nada poderia o livrar dela; sua existência tranquila deu lugar a uma
existência de dúvidas, principalmente sobre seu destino.
O caso não está no ceco, nem no rim, mas na vida e... na morte. Sim, a vida existiu,
mas eis que está indo embora, embora, e eu não posso detê-la. Sim. Para que me
enganar? Não é evidente para todos, com exceção de mim, que estou morrendo,
e a questão reside apenas no número de semanas, de dias, talvez seja agora
mesmo? Existiu luz, e agora é a treva. Eu estive aqui, e agora vou para lá! Para
onde? [...] Eu não existirei mais, o que existirá então? Onde estarei então, quando
não existir mais? (TOLSTÓI, 2006, p. 46 e 47)

O ser humano é o único ser capaz de perceber o momento de transição entre
a vida e a morte e então espanta-se com a finitude. O reconhecimento da morte
desperta o apogeu da tensão da existência, aquele no qual “o mundo e a existência
são um problema, do qual até mesmo o indivíduo mais tosco e limitado em alguns
instantes lúcidos, torna-se vividamente consciente” (W II, 2015, p. 208). De acordo
com Jankélévitch, a morte na primeira pessoa é a fonte de aflição, do desespero, pois
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“é de mim que se trata, é a mim que a morte chama pessoalmente pelo meu nome, a
mim que ela aponta e puxa pela manga” (JANKÉLÉVITCH, 2009, p. 63).
Ao se defrontar com a morte e espantar-se com sua finitude, Ivan foi tomado
por questionamentos sobre o que é a morte e para onde iremos quando não mais
estivermos aqui; e sobre este reconhecimento diante da morte, o narrador
magistralmente diz:
Ivan Ilitch via que estava morrendo, e o desespero não o largava mais. Sabia, no
fundo da alma, que estava morrendo, mas não só não se acostumara a isso,
como simplesmente não o compreendia, não podia de modo algum compreendêlo. O exemplo do silogismo que ele aprendera na Lógica de Kiesewetter: Caio é
um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal, parecera-lhe, durante
toda a sua vida, correto somente em relação a Caio, mas de modo algum em
relação a ele. Tratava-se de Caio-homem, um homem em geral, e neste caso era
absolutamente justo; mas ele não era Caio, não era um homem em geral, sempre
fora um ser completa e absolutamente distinto dos demais; ele era Vânia, com
mamãe, com papai, com Mítia e Volódia, com os brinquedos, o cocheiro, a babá,
depois com Kátienka, com todas as alegrias, tristezas e entusiasmos da infância,
da juventude, da mocidade. Existiu porventura para Caio aquele cheiro da
pequena bola de couro listrada, de que Vânia gostara tanto?! Porventura Caio
beijava daquela maneira a mão da mãe, acaso farfalhou para ele, daquela
maneira, a seda das dobras do vestido da mãe? Fizera um dia tanto estardalhaço
na Faculdade de Direito, por causa de uns pirojki? Estivera Caio assim
apaixonado? E era capaz de conduzir assim uma sessão de tribunal? E Caio é
realmente mortal, e está certo que ele morra, mas quanto a mim, Vânia, Ivan Ilitch,
com todos os meus sentimentos e ideias, aí o caso é bem outro. E não pode ser
que eu tenha de morrer. Seria demasiadamente terrível. Era assim que ele sentia.
‘Se eu tivesse que morrer, que nem Caio, bem que eu o saberia, a minha voz
interior haveria de dizê-lo, mas nada disso ocorreu em mim; tanto eu como todos
os meus amigos compreendemos que isso é bem diferente do que sucedeu a
Caio. E eis o que acontece agora! – dizia em seu íntimo. – Não pode ser. Não
pode ser, mas é. O que há então? Como compreender isso?’ (TOLSTÓI, 2006. P,
49 e 50)
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Ivan Ilitch não admitia que estava morrendo, então como iria aceitar? A morte
de Caio é compreensível, mas a dele, ilógica. Suas emoções vinham à superfície de
forma quase incontrolável, nenhuma explicação formal era aceitável diante da sua
finitude. Parece natural que, não apenas o exemplo formal da morte de Caio expresso
no silogismo (Caio-Homem, homem em geral), mas a própria morte de Caio, do
indivíduo Caio (caso se tratasse disso), não nos diga nada, ou porque é um exemplo
formal, mero exercício do raciocínio, portanto, não nos afeta, ou porque Caio,
enquanto indivíduo, não nos diz nada, pois sequer sabíamos de sua existência antes
da notícia do seu “passamento”, portanto, também não nos afeta.
O narrador aponta que, desde a manifestação da doença até o fim da vida de
Ivan, sua existência dissociou em dois estados de espírito: ora se manifestava um
desespero e à espera da morte inconcebível, ora a esperança; mas devido ao avanço
da doença, Ivan estava mais próximo da aceitação de que a morte estava chegando.
Sua dor física era grande, mas sua dor moral tomava conta de seu ser.6
Ivan Ilitch agonizou por 3 dias, e, sem delongas, nos seus últimos momentos
de vida, ele perdeu então o medo da morte e viu a luz, pois ele percebeu que, como
indivíduos, terminamos com a morte, mas tendo em vista que o individual não
constitui nossa verdadeira essência, então, após a morte, seremos “nada” e “tudo”
E de repente, percebeu com clareza que aquilo que o atormentara e não o deixava,
estava de repente saindo de uma vez, de ambos os lados, de dez lados, de todos
os lados. Eles dão pena, é preciso fazer com que não sofram. Libertá-los e libertar
a si mesmo desses tormentos. ‘Como é bom e como é simples – pensou. – E a
dor? – perguntou em seu íntimo. – Para onde foi? Eh, onde estás, minha dor?’
Prestou atenção. ‘Sim ei-la. Ora, e então? Que seja a dor.’ ‘E a morte? Onde está?’
Procurou o seu habitual medo da morte e não o encontrou. Onde ela está? Que
morte? Não havia nenhum medo, porque também a morte não existia. Em lugar

6

Durante a leitura de A morte de Ivan Ilitch, Tolstói nos leva a perceber que a dor moral que Ivan sentia,
era pelo fato de que, ao refletir sobre sua existência, ele se deu conta que viveu uma vida insignificante,
que nos seus últimos anos, eram poucos os momentos de prazer e bem-estar: “quanto mais avançava
a existência, mais morto era tudo” (TOLSTÓI, 2006, p. 67), dizia Ivan. Embora ele tenha feito tudo o
que era preciso, algo lhe dizia que não vivera como tinha que ser, mas para este tormento, não havia
respostas. Os tormentos existenciais de Ivan nos levam inevitavelmente a refletir sobre a nossa vida
e qual o seu sentido. Será que não estamos vivendo no modo automático como Ivan Ilitch?
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da morte, havia luz. – Então é isto! – disse de repente em voz alta. – Que alegria!’
(TOLSTÓI, 2006. P, 75 e 76).

Ivan Ilitch intercambiou entre o tormento da finitude e a esperança de uma
recuperação, mas no momento de sua passagem, existiu algo como um
consentimento entre seu “eu” e a morte: ele transigiu a ela. Ali no seu perecimento,
ele foi liberto do medo e a passagem lhe silenciou os tormentos do corpo e da alma.
Considerações finais
Em algum momento da vida, todo e qualquer indivíduo, do mais inepto ao mais
erudito, terá percepção de si próprio, defrontar-se-á com o reconhecimento da
finitude, da mortalidade e se assustará com isso. Surgirá o espanto, o grande pasmo
por se reconhecer como um existente que necessariamente terá que deixar de ser.
Em razão disso, a morte como sendo “o verme no âmago” (JAMES, 1991, p. 114, apud
BECKER, 1991, p. 28)7, corroerá e atormentará o mais profundo do nosso íntimo, seja
a morte vista aos olhos da primeira, da segunda ou da terceira pessoa.
De acordo com Schopenhauer: “os indivíduos dançam de mãos dadas com a
morte entre o medo, a penúria e a dor. Por isso perguntam incansavelmente o que
acontece com eles e o que pode significar toda essa farsa tragicômica, e invocam o
céu esperando uma resposta” (P II, 2012, p. 236). No mundo, a existência passa-se
em meio ao sofrimento, e o fim dessa “farsa tragicômica” chamada vida é a morte.
Se perguntamos incansavelmente pelo sentido do que nos acontece, mas
também pelo sentido de um aparecer que está fadado a desaparecer é porque esta é
a questão das questões, o que nos permitiria sustentar, fazendo coro a

7

A passagem do livro de William James a que Becker se refere diz: “Ora, no verão, quando fazia calor,
e ele se sentia muito cansado e doente de tantas jornadas, ou quando exercia o cargo de
prelecionador, às vezes, enquanto assim jazia cativo, opresso de trabalho e atormentado também por
insetos mefíticos, punha-se a gritar a brados e a dar vazão à rabugice e a girar de um lado para outro
numa agonia, como faz um verme traspassado por uma agulha pontiaguda. Tinha muitas vezes a
impressão de estar deitado em cima de um formigueiro, em virtude da tortura causada pelos insetos;
pois se quisesse dormir, ou quando adormecia, eles porfiavam uns com os outros. Às vezes, gritava
para Deus Todo-poderoso na plenitude de seu coração: Ai de mim! Deus gentil, que morrer é este!
Quando o homem é morto por assassinos ou robustos animais de presa, tudo se acaba logo; mas
estou aqui agonizando sob a mira de insetos cruéis e ainda assim não posso morrer.” (JAMES, 1991,
p. 114)
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Schopenhauer que:
Se há uma coisa digna de ser desejada no mundo, tão desejável que até mesmo
a turba tosca e grosseira em seus instantes de clareza e consciência iria valorizar
mais que prata e ouro; essa coisa é um raio de luz que caia sobre a obscuridade
do nosso existir e nos dê um clareamento sobre esta enigmática existência, na
qual nada é claro senão a miséria e vaidade. (W II, 2015, p. 199).
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8. O FIM DA ARTE COMO FENÔMENO INDISPENSÁVEL À FILOSOFIA DE ARTHUR
DANTO
THE END OF ART AS AN INDISPENSABLE PHENOMENON OF ARTHUR DANTO’S
PHILOSOPHY
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Gabriel de Campos Barrera San Martin1
Resumo: baseado em seu ensaio “The End of Art”, de 1984, o filósofo e crítico de arte
Arthur Coleman Danto publica, em 1997, o livro After the End of Art: Contemporary
Art and the Pale of History, que, mais tarde, irá se tornar o seu texto mais popular.
Apesar da polêmica teoria sobre o fim da arte ter se tornado um dos tópicos de maior
interesse público e acadêmico em relação às discussões elaboradas pelo autor,
pouco se discutiu a respeito do vínculo e da pertinência que essa teoria tem no
tocante à totalidade de seu sistema filosófico. Fundado em sua teoria sobre a
existência de um problema de indiscerníveis na arte contemporânea, o sistema
filosófico dantiano tem por interesse fundamental responder à questão: “o que é a
arte?” (what art is). Nesse sentido, este artigo tem por objetivo explicitar em que
consiste a teoria do fim da arte, o modo como a teoria do fim da arte é indispensável
para a constituição do sistema filosófico dantiano e evidenciar a maneira como ela
opera enquanto um meio em vista do interesse fundamental do autor por uma
definição essencialista de arte.
Palavras-chave: Estética; Filosofia da Arte; Arte Contemporânea; Fim da Arte; Arthur
Danto.
Não é novidade que a afirmação dantiana sobre o fim da arte é bastante
ambígua. Se em um primeiro momento ela tem a aparência de uma declaração sobre
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o término da produção artística universal, acaba por ficar evidente que a sentença
fala muito mais a respeito de um fim da história da arte ao invés de um fim da arte
per se2. De todo modo, certamente uma proposição relativa ao término seja da arte
ou da história da arte, por si só, demanda uma análise meticulosa.
Ainda que Danto tenha se interessado por uma vastidão de temas filosóficos,
a sua tese do fim da arte assumiu o holofote dentre os tantos debates dos quais ele
participou. É curioso que a sua hipótese mais histórica tenha se tornado o seu
argumento mais popularmente discutido tanto na academia quanto entre o grande
público. Apesar de Danto se ver muito mais como um filósofo em detrimento de um
historiador da arte, o fim da arte foi vislumbrado pelos leitores mais como um modo
de pensar as metamorfoses da arte contemporânea em comparação a um modo de
legitimar o sistema filosófico do autor.
Por mais que seja claro o interesse de Danto pelas transformações
decorrentes da gênese da arte contemporânea, o seu ímpeto fundamental para a
elaboração do fim da história da arte consiste na pretensão por justificar o modo de
operar do seu sistema filosófico3. Em outras palavras, Danto não formula a sua teoria
do fim da arte para que ela consista numa conclusão em si mesma, ele a formula
enquanto um meio para que seja possível o funcionamento de seu sistema filosófico
essencialista. Com o fim da arte, Danto pretende “responder à questão acerca da
identidade da arte após o surgimento de indiscerníveis” (COSTA, 2014, p. 12). E,
nesse sentido, é importante enfatizar que Danto é um essencialista histórico, e deixa
claro estar convencido da existência de estruturas históricas objetivas (DANTO,

2

Apesar de a teoria dantiana falar muito mais a respeito de um fim da história da arte ao invés de um
fim da arte, ela, em certa medida, fala também sobre um fim da arte. Ao entender, com base na filosofia
hegeliana, que a arte, após Warhol, torna-se filosofia, Danto entende a chegada parcial do fim da arte.
Afinal, “ao se tornar filosofia, alguém poderia dizer que a arte chega a um certo fim natural” (DANTO,
1987, p. 208). Todavia, por não assumir integralmente o sistema filosófico hegeliano, a filosofia de
Danto não tem a ver com o espírito absoluto. Danto discute mais sobre uma autoconsciência
filosófica da arte. Contudo, ele não acredita que a arte deixe de existir por conta disso (DANTO, 2005a,
p. 3).
3
Isso fica nítido quando se observa com maior amplitude onde está circunscrita a teoria sobre o fim
da arte na dimensão de toda a filosofia da arte dantiana. Ao passo que, desde 1964, Danto nutre
interesse pelo problema de indiscerníveis da arte contemporânea, em 1981 é que finalmente ele
elabora uma filosofia da arte consistente que procura resolver esse problema. Daí que, três anos
depois, surge o fim da arte enquanto possibilidade de lidar com a dificuldade das teorias
antidefinicionalistas de Weitz e Wittgenstein.
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2006, p. 48)4.
Em 1964, Andy Warhol inaugura a sua segunda exposição na Stable Gallery,
em Nova Iorque 5 . Nessa exibição, o artista apresenta diversas caixas de madeira
pintadas igualmente às caixas de papelão de produtos comerciais vendidos em
supermercados (como cerais Kellog’s e as esfregonas Brillo) (DANTO, 2012, p. 84)6.
As caixas foram expostas na galeria todas empilhadas e amontoadas entre si, de
forma semelhante ao depósito de um supermercado qualquer. Para Danto, observar
Andy em pé rodeado por todas aquelas pilhas de caixa era semelhante a “um pálido
funcionário de uma loja entre as caixas que lhe cabia desempacotar” (DANTO, 2012,
p. 90).
Danto visitou a exposição de Warhol da Stable Gallery. Ao ver aquelas caixas
expostas sendo tratadas como obras de arte, ele fica fascinado quanto ao estatuto
filosófico que aqueles objetos guardavam. Para o autor, as caixas de Andy eram
visualmente iguais às caixas do supermercado. O problema dessa similaridade,
contudo, estava no fato de, apesar da semelhança física entre caixas da galeria e as
do supermercado, as primeiras eram obras de arte ao passo que as segundas não
eram. Com efeito, Danto percebe que o critério fundamental para um objeto ser arte
não pode consistir em uma característica retiniana: mas, sim, metafísica 7 . Disso,
surge a sua ideia de um problema de indiscerníveis na arte contemporânea. Isto é,
ainda que dois objetos x e y sejam visualmente iguais, é possível que x seja arte e y
não o seja (DANTO, 1964, p. 577-581).
A questão sobre a natureza da arte passa a ter outra forma. Se a pergunta que
vinha, até então, sendo feita era “por que esse objeto é uma obra de arte?”, a Brillo
4

Nessa página, Danto estabelece uma ligação mesmo entre a sua noção de fim da arte e A Ideologia
Alemã, de Karl Marx, para se referir ao pluralismo e à condição de liberdade inaugurada pelo período
pós-histórico. Ainda assim, é curioso que, em uma nota de rodapé de seu artigo “The End of Art: A
Philosophical Defense”, Danto tenha afirmado que “o futuro é algo que não podemos imaginar até que
ele seja o presente” (DANTO, 1998, p. 140), ao falar a respeito de uma certeza acerca do fim da arte
ter realmente chegado e não ser mais possível alguma novidade transformadora.
5
A primeira ocorreu em 1962, juntamente aos Novos Realistas europeus.
6
Um dos assistentes de Warhol, Gerard Malanga, afirmou que “As marcas escolhidas foram duas
versões de Brillo, o ketchup da Heinz, cerais Kellog’s e suco de maça da Mott”.
7
Importante notar a seleção infeliz de Danto ao ilustrar a sua teoria com a Brillo Box. Por mais que as
caixas de Warhol sejam razoavelmente semelhantes às de supermercado, elas ainda são
perceptivelmente pictóricas. Andy fez aquelas caixas manualmente, e é facilmente observável que as
suas caixas são diferentes daquelas do supermercado – até pelo fato de, além do caráter artesanal,
elas serem de madeira, e não papelão.
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Box, por sua vez, questiona o motivo pelo qual a caixa de Warhol é uma obra de arte
ao passo que a do supermercado não é (DANTO, 1964, p. 580-584). O modo como a
questão é posicionada se altera. Com isso, fica claro, para Danto, que o critério pelo
qual se pode dizer que um objeto é uma obra de arte não é um critério retiniano, mas
metafísico.
É nessa perspectiva em que reside a ideia de que as Brillo Box de Warhol
constituem um grande marco na história da arte. “Primeiramente, porque, sendo
indiscerníveis de sua contraparte comercial, ela atropela a concepção mimética da
arte. Mas, acima de tudo, porque ela aborda adequadamente a questão da [definição
de] arte” (CASCALES, 2018, p. 135). Seria, portanto, as caixas Brillo que levariam a
arte ao seu estado hegeliano de “auto-consciência filosófica” ao elaborarem
corretamente a questão sobre a natureza da arte. Na filosofia dantiana, quando a
obra de arte atinge, por si mesma, o estado de auto-consciência filosófica, ela
adquire também lucidez sobre a sua própria essência. É, portanto, esse estado de
consciência de sua própria essência que acaba com a história, “pois ela se configura
como a essência por traz dos téloi particulares de cada narrativa” (COSTA, 2014, p.
14).
Ao alcançar esse estatuto filosófico, a arte teria concluído o seu movimento
histórico em direção à autocompreensão. A arte é o primeiro momento de
desenvolvimento do espírito, tendo o seu fim com o processo de tomada de
consciência da sua verdadeira natureza filosófica (DANTO, 2006, p. 34-35). Se Hegel,
no segundo tomo de seus “Cursos de Estética” (2001), afirma a cinesia da arte em
direção à sua autonomia – que encadearia no seu próprio fim –, Danto vê em Warhol
a confirmação dessa tese hegeliana.
Para Hegel, a arte tem os seus limites em relação ao pensamento. Por esse
motivo, ela busca se transformar em vista da sua pretensão pelo desenvolvimento
de uma liberdade cada vez maior. Agora, essa liberdade, segundo o autor, só é
possível através da transformação da arte em “formas mais altas da consciência”.
Não é novo que, com isso em mente, Hegel acredite em um processo de evolução
histórica do Geist em vista de sua liberdade. Desse modo, posto que a arte é limitada
pelo seu aspecto material, chega um momento em que a arte aponta para além de
sua própria natureza. Assim, ela supostamente daria espaço à religião e à
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espiritualidade para se manifestarem através dela. E “quando o impulso do saber e
da pesquisa e a necessidade da espiritualidade interior levaram à Reforma, a
representação religiosa também foi chamada para fora do elemento sensível e
reconduzida para a interioridade do ânimo e do pensamento”. De maneira que,
finalmente, a arte haveria sempre de “progredir mais e se consumar, mas sua forma
deixou de ser a mais alta necessidade do espírito” (HEGEL, 2001, p. 117-118).
Esse desenvolvimento de uma autoconsciência do espírito está diretamente
vinculado à liberdade do espírito, de maneira que a maior reflexividade da arte se
mostra diretamente associada a uma crescente liberdade. Quando a arte encontra a
sua essência, ela deixa de ser subordinada à filosofia. E, para Danto, essa
subordinação só ocorreria ao passo que a arte ela mesma se tornasse filosofia.
A peculiaridade entre os pensamentos de Danto e Hegel, no entanto, reside em
especial no fato de Danto não pensar esse momento filosófico (philosophical turn)
da arte enquanto algo ligado ao espírito absoluto. Danto, na verdade, discute essa
autoconsciência filosófica da arte em vista mesmo de discutir o progresso da arte.
Ele não se interessa pela dialética e pelo sistema filosófico hegeliano em sua
integridade, mas particularmente pela dimensão artística vislumbrada pela estética
hegeliana8. Quer dizer, “Danto não buscava se tornar um intérprete hegeliano ou um
hermenêutico. Ele acha a obra de Hegel utilizável para explicar o que estava
acontecendo na arte contemporânea” (CASCALES, 2018, p. 133).
Motivado pelo ensaio sobre o fim da arte de Hans Belting (2012), Danto
formula uma divisão da arte em três grandes períodos: a era pré-arte; a era da arte;
e a era pós-arte9. Em primeiro lugar, a era pré-arte consiste no momento em que um
indivíduo fazia arte sem exatamente perceber ou pensar que, ao produzir aquele
objeto, estaria fazendo uma obra de arte. A era da arte, por sua vez, é decorrente da
introdução do conceito de artista e do aparecimento da distinção entre arte e
artesanato, que se dão, segundo Danto, particularmente através de Giorgio Vasari, no

8

Discussões ligadas à incorporação da filosofia hegeliana no fim da arte dantiano podem ser
observadas mais profundamente em Raquel Cascales (2018, p. 132-136) e David Carrier (1998).
9
É importante, ainda assim, salientar que Danto afirma não ter havido nenhuma relação direta entre
o seu primeiro artigo, de 1984, e o de Belting. Segundo o autor, pelo contrário, os textos foram
publicados ao mesmo tempo, mas “ignorando totalmente o pensamento um do outro” (DANTO, 2006,
p. 3-4).
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século XIV 10 . A era pós-arte, finalmente, tem o seu início com Andy Warhol e a
chegada da arte ao seu momento de autoconsciência filosófica. O período póshistórico, para Danto, consiste no momento em “que uma obra de arte pode consistir
de qualquer objeto a que se atribua o status de arte, suscitando a pergunta “Por que
sou uma obra de arte?”.” (DANTO, 2006, p. 17). É o momento em que a arte passa a
observar pelas suas próprias possibilidades, transformando o conceito de ‘arte’ em
objeto de reflexão da própria arte. Para o autor, há uma ruptura que gera certa
“descontinuidade histórica” em meados da década de 1960 (DANTO, 2001, p. 418).
Segundo Danto, ao passo que as teorias da arte platônica e da arte enquanto
expressão dominaram as mais diversas compreensões sobre o conceito de arte até
o século XX, o papel cognitivo e filosófico da arte foi por séculos deixado de lado. No
século XX, todavia, “começou-se a perceber cada vez mais que o principal ponto da
arte do nosso século era o de possuir a questão da sua própria identidade enquanto
rejeitando todas as respostas disponíveis como insuficientemente gerais” (DANTO,
1986, p. 110). Com essa autoconscientização da arte e recusa de critérios visuais
enquanto constituintes da essência da arte, finalmente a arte se torna independente
da filosofia e possibilita, portanto, o desenvolvimento de uma filosofia da arte
propriamente dita. Fica claro, a partir da Brillo Box, que a essência da arte não é
visual. Torna-se possível, então, efetivamente questionar a natureza metafísica da
arte11.
Nesse sentido, ao se tornar reflexiva sobre a sua própria essência, a arte,
segundo Danto, não poderia se tornar outra coisa que não fosse filosofia. Afinal, é a
filosofia o campo de estudo responsável pelas investigações de natureza metafísica
e ontológica. Desse modo, tendo em mente que o critério para um objeto ser arte não
mais é visual, a arte passaria a poder ter qualquer aparência: qualquer coisa pode ser

10

Apesar de Danto afirmar isso em Após o Fim da Arte, ele parece mudar de ideia em What art is?.
Nesse último livro, ele atribui o início da era da arte mais a Leon Battista Alberti em detrimento de
Giorgio Vasari e parece entender essa transição para o momento pós-histórico com maior
complexidade (DANTO, 2020, p. 45-47). Essa reformulação costuma a ser interpretada de dois modos
diferentes. É vista por alguns como sendo apenas uma mudança de opinião por parte de Danto e, para
outros, como uma contradição direta do autor (CASCALES, 2018, p. 131).
11
Disso também é consequente a crítica de arte do autor. Se a definição de arte não é baseada em
aspectos visuais, mas metafísicos, Danto será “partidário antes de uma estética do significado em
detrimento de uma estética da forma” (DANTO, 2005b).
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arte12. Com isso em vista, não há mais, segundo Danto, qualquer possibilidade de
ocorrer um evento que abra espaço para redescrições futuras sobre o presente.
Diferente do que Danto havia apresentado em seu Analytical Philosophy of History
(1965), ao tratar das filosofias substantivas da história, ele agora defende uma
concepção da história como um todo: ele parece portanto, assim como Hegel, aderir
a uma perspectiva teleológica da história13.
Quer dizer, Danto parece direcionar a sua filosofia da história tardia para a
ideia de um cumprimento logicamente necessário de certa narrativa que cumpre o
seu destino em direção a um fim particular: o fim da arte. Aquilo que ele, em um
primeiro momento, abominou sob o título de “filosofias substantivas da história”
parece ter se tornado o mesmo mecanismo utilizado por ele em sua teoria sobre o
fim da arte – o que chega mesmo a destacar a existência de uma descontinuidade
que leva a dois momentos distintos na filosofia da história dantiana.
Em certa medida, o próprio Danto reconhece isso ao afirmar que “Marx apenas
delineou [a sua profecia] para um futuro histórico distante. A minha [tese] é o que se
pode chamar de profecia do presente” (DANTO, 2010, P. 26). No entanto, é claro que
a tese de Danto vai além de uma profecia sobre o presente ou algo que vá acontecer
em um curto período: pelo contrário, ele afirma uma descontinuidade drástica ao
ponto de engendrar o fim da ideia de arte que perdurava desde o início do
modernismo e o fim da história da arte enquanto essa estrutura que conhecemos.
Ao afirmar que a história da arte atingiu sua autoconsciência, Danto “pressupõe mais
do que isso: não apenas uma concepção da história da arte como um todo, dirigida
para um telos final que dá significado a seus estágios anteriores, (...) mas também
uma previsão sobre o futuro” (PAZETTO, 2015, p. 17).
Agora, essa ideia de qualquer coisa poder ser arte é central para entender a
real motivação de Danto para elaborar a noção de fim da arte, e que esclarece ainda
mais a importância dessa teoria para a filosofia do autor. Isto é, o seu principal

12

Tudo poder vir a ser arte não significa que tudo é arte. Por ser um essencialista, Danto acredita ser
falso e logicamente falacioso que tudo seja arte. O autor, na verdade, vê em qualquer objeto a
potencialidade de se tornar arte. Posto que a aparência visual é irrelevante para determinar se um
objeto consiste ou não em uma obra de arte, qualquer coisa pode ser arte.
13
O percurso do Geist de Hegel é fundado “não apenas [nos] eventos do passado, mas [em] todo o
curso da história à luz de um telos previamente dado” (PAZETTO, 2015, p. 15).
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objetivo, desde o início, consistiu em buscar por uma definição essencialista de arte
e, para isso, Danto opta mesmo por abdicar das crenças fundadas em sua filosofia
da história de 196514. Desde 1964 até a sua morte, a questão fundamental sobre a
qual a filosofia dantiana se debruçou foi aquela relativa à qual é a essência da arte,
ou mais especificamente: “o que é a arte?” (what art is?). Ao passo que em The
Artworld (1964) surge uma questão filosófica sobre a natureza da arte decorrente de
um problema de indiscerníveis, Danto buscará resolver esse problema em The
Transfiguration of the Commonplace (1981).
A grande conclusão extraída pelo autor em 1981 consiste na suposta
descoberta de dois elementos que essencialmente constituem a definição de arte:
ter um significado e corporificar esse significado. Quer dizer, toda obra de arte,
segundo Danto, deve dizer respeito a algo: deve ter um significado. Todavia, “nem
todos os veículos de representação são arte”, é, portanto, “necessário encontrar
outra condição diferenciadora” (DANTO, 2010, p. 12). Essa condição diferenciadora
é, para o autor, a capacidade da arte de presentificar seus significados. Obras de arte
seriam, desse modo, objetos com significado: significados corporificados (embodied
meanings).
Ainda assim, não resta dúvida de que Danto reconhece a insuficiência dessa
noção de arte enquanto significado corporificado para uma definição essencialista.
Ele reconhece que há claramente diversos outros elementos que constituem a
definição de arte para além de serem significados corporificados. Afinal, é possível
apresentar inúmeros contraexemplos de coisas que presentificam um significado
embora não sejam, em um sentido institucional, obras de arte. Todavia, Danto
acredita ter encontrado duas condições necessárias, apesar de não as únicas, para
que um objeto seja uma obra de arte. E, com isso, ele pretendeu criar todo um sistema
filosófico que seguisse vislumbrando a questão relativa à definição de arte.
Agora, para efetivamente fundamentar uma definição essencialista de arte,
Danto haveria de antes avaliar os motivos pelos quais ele reconhece a possibilidade
mesma de existir uma definição de arte. Grosso modo, Danto precisaria esclarecer a

14

Uma definição essencialista, para Danto, consiste naquela em que os elementos mencionados para
se dizer que um objeto é uma obra de arte se apliquem “a todo o universo da arte” (DANTO, 2010, p.
26). E que, portanto, abarquem uma universalidade histórica.
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razão pela qual existe uma definição essencialista de arte antes de querer desvendar
em que ela consiste. Ao passo que as perspectivas wittgensteinianas da filosofia da
linguagem afirmavam uma indefinibilidade de diversos conceitos, de maneira que se
devesse passar a operar através da noção de “semelhança de família”, é fundamental
que Danto argumente em defesa de seu essencialismo.
Wittgenstein entende que “não aplicamos o conceito a partir de condições
necessárias e conjuntamente suficientes, mas a partir de semelhanças que
estabelecemos entre o caso a ser avaliado e as entidades que já consideramos”
como correspondentes àquele objeto (SILVA, 2019, p. 22). E, segundo Danto,
Morris Weitz estende precisamente essa ideia [de Wittgenstein] ao nosso objeto
quando escreve: “Se olharmos e vermos o que chamamos de arte, também não
encontramos nenhuma propriedade comum – tão-somente linhas de similitudes
[...] ‘Arte’ é um conceito aberto. Novas condições, novos casos surgiram
constantemente e, sem dúvida, sempre haverão de surgir: novas formas de arte,
novos movimentos hão de emergir [...]. Os estetas até podem estabelecer
condições de similitude, mas nunca as condições necessárias e suficientes para
a correta aplicação do conceito” (DANTO, 2010, p. 106).

Por meio da filosofia de Weitz, seria conclusivo que novos movimentos,
condições ou formas de arte haveriam de surgir em algum momento: e, é claro, isso
impossibilitaria a ideia de Danto sobre uma definição universal de arte. Seja qual
fosse a definição de arte que Danto formulasse, ela suportaria somente a arte que
fosse produto daquilo produzido até o presente. Apareceriam, desse modo,
contraexemplos à definição assim que surgissem novos tipos de arte: sendo nesse
horizonte que residiriam os limites da definição de arte dantiana15.
No limite, a saída para a possibilidade de uma definição essencialista,
portanto, deve consistir em evidenciar a impossibilidade de novas formas de arte e
novos movimentos depois da chegada da arte contemporânea. Daí, a
indispensabilidade da teoria do fim da arte para a fundamentação de seu sistema

15

Para melhor compreensão da teoria antidefinicionalista da arte de Morris Weitz, ver Weitz (1956) e
Silva (2019, p. 35-70).
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filosófico. Antes de pretender definir o que é a arte, como fez em 1981, Danto
reconhece a importância de apresentar o motivo pelo qual a arte não é um conceito
aberto.
Evidente que há outras saídas para Danto afirmar a arte enquanto um conceito
fechado,

que

incluíam

tentativas

diretas

de

demolição

da

filosofia

antidefinicionalista wittgensteiniana e de Weitz. Todavia, além do fato de isso abrir
margem à possibilidade de teorias antidefinicionalistas futuras demolirem a sua
tese, o problema disso também reside no fato de Danto acreditar que fosse
impossível para Hegel pensar nas Brillo Boxes em decorrência do abismo temporal
entre o filósofo alemão e a arte contemporânea. Com vista a isso, caso Danto não
fundamentasse uma ideia através da qual concluísse a impossibilidade de novas
formas de arte após a arte contemporânea, a sua mesma ideia a respeito de Hegel
poderia ser aplicada a ele quando faz predições sobre o futuro da arte. Simplesmente,
poderiam surgir novas formas de arte no futuro impossíveis de serem imaginadas no
presente16.
A finalidade de Danto ao elaborar a teoria do fim da arte, portanto, está ainda
na fundamentação do seu sistema filosófico. Em detrimento de certa busca pela
construção de uma história da arte ou teoria da arte, como equivocadamente foram
frequentemente atribuídos os interesses do autor nos anos oitenta ao escrever The
End of Art (1984), o fim da arte diz muito mais respeito à sua filosofia. O próprio Danto
afirma que “nunca tinha pensado em fazer isso [ser crítico de arte]” (DANTO, 2005b).
A razão pela qual o The Nation termina por contratar, em 1984, ele como crítico de
arte consistiu no fato de Ben Sonnemberg, ex-editor do Grand Street, ter indicado
Danto a Elizabeth Pochoda, editora de literatura do The Nation, pelo fato de ele ter
“gostado muito de A Transfiguração do Lugar-Comum” (Ibid.) 17 . Ou seja, os
interesses de Danto quando escreve The End of Art diziam muito mais sobre as suas
pretensões filosóficas ao invés de qualquer outra coisa.

16

Importante notar que Danto não pensa nessas predições sobre o futuro da arte “na forma de “algum
dia os artistas vão...” – no modelo de “algum dia a medicina vai encontrar a cura para o câncer” ou
“algum dia o homem vai andar na lua” – mas antes a forma que o futuro teria sobre aspectos
essenciais seria igual ao passado, exceto perfeito onde agora é deficiente” (DANTO, 2001, p. 420).
17
Além de Danto mencionar isso na entrevista, há também um texto em homenagem a Danto
publicado pela própria Pochoda (2013) no qual ela menciona esse mesmo telefonema.

Gabriel de Campos Barrera San Martin | 123

Naturalmente, uma teoria fundada em aspirações tão pretensiosas
dificilmente sustentaria todas as suas ambições. Mas, a particularidade da teoria
dantiana sobre o fim da arte reside tanto no seu caráter esclarecedor quanto em
mostrar um olhar filosófico sobre a arte que muito disse acerca das condições e
tendências que a arte contemporânea assumia naquele momento. Se hoje sentimos
falta de sistemas filosóficos complexos que buscam efetiva resolução de problemas
de ordem metafísica, Danto é certamente uma figura fora da curva: e daí a sua
importância tão característica à história, filosofia e crítica de arte da segunda metade
do século XX.
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9. FICÇÃO E METAFÍSICA: O ARTEFACTUALISMO DE AMIE THOMASSON
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Italo Lins Lemos1
Cristian Santiago Kraemer2
Resumo
A discussão

contemporânea a respeito

da

metafísica da ficção

(mais

especificamente, acerca da natureza dos objetos ficcionais) ocupa um lugar central
na tradição analítica. Essa discussão se enraizou em ao menos duas importantes
vertentes teóricas do século XX: o Meinonguianismo e o Quineanismo. No entanto,
por mais elegantes e persuasivas que sejam, nenhuma das duas vertentes analisa
satisfatoriamente o caráter criativo dos autores de ficção, uma vez que geralmente
reconhecemos que, por exemplo, se Arthur Conan Doyle não tivesse se ocupado da
escrita de obras de ficção, não teríamos sido agraciados pelas aventuras de Sherlock
Holmes. Esse caráter criativo exerce um papel primordial na teoria artefactual de
Amie Thomasson, que, em seu livro Fiction and Metaphysics, argumentou que os
objetos ficcionais são artefatos abstratos. Porém, diferentemente dos abstracta
platônicos, os objetos ficcionais não são imutáveis, atemporais ou necessários, mas
ontologicamente dependentes de seus autores para virem à existência e de seus
registros (e de uma comunidade de falantes capazes de interpretar esses registros)
para permanecerem em existência. Em maiores detalhes, os objetos ficcionais são
rigidamente e historicamente dependentes de seus respectivos autores; além de
serem genericamente e constantemente dependentes dos registros (como os livros
e os rolos de filme) e de uma comunidade de falantes capazes de interpretar esses
registros. Dessa forma, analisaremos como a teoria artefactual de Amie Thomasson
fornece uma metafísica que se adequa às nossas práticas literárias, fornecendo uma
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solução parcimoniosa para alguns dos principais problemas presentes nas teorias
que tradicionalmente tratam da natureza dos objetos ficcionais.
Palavras-chave: metafísica; ficção; literatura; artefactualismo; objetos abstratos.
1 Introdução
A ficção, em seus aspectos ontológicos, metafísicos e semânticos, tem sido
um objeto de estudo da filosofia desde os primórdios da tradição analítica. Gottlob
Frege, no famoso artigo Sobre o Sentido e a Referência (2012 [1892]), argumentou
que os nomes próprios ficcionais (como ‘Ulisses’) possuem sentido, mas carecem
de referência. Os seguidores contemporâneos de Alexius Meinong, a exemplo de
Terence Parsons (1980) e Edward Zalta (1983), sustentam que há objetos ficcionais,
embora estes não existam3. Willard van Orman Quine haveria sugerido, se porventura
houvesse tratado diretamente da ontologia da ficção, que os objetos ficcionais não
desempenham qualquer papel explicativo relevante em nossas melhores teorias
científicas, de modo que feririam “o senso estético dos que, como nós, apreciam
paisagens desertas” (QUINE, 2011 [1948], p. 15).
Essas perspectivas, no entanto, partem de compreensões ontológicas,
metafísicas e linguísticas pré-estabelecidas e, em seguida, explicitam como os
objetos ou o discurso ficcional se comportariam dentro desses parâmetros. Amie
Thomasson, em Fiction and Metaphysics (1999), propõe o caminho inverso: ao invés
de tomarmos de antemão alguma teoria, observemos as nossas práticas de ficção e
descubramos que tipo de metafísica se originará a partir delas. Esta proposta nos
levará a reconhecer que objetos ficcionais são artefatos abstratos, criados por
autores e mantidos em existência através de seus registros (como as obras de
literatura) e por uma comunidade de falantes capazes de interpretar os signos que
se encontram nesses registros. Amie Thomasson defende, então, que podemos

3

Alexius Meinong constatou que a metafísica tradicional se escorava em um pré-juízo em favor do
efetivo, ignorando assim objetos não-existentes (sejam eles possíveis ou impossíveis). Para
estabelecer um campo investigativo maximamente universal, Meinong desenvolveu uma Teoria dos
Objetos em que os verbos ‘haver’ e ‘existir’ possuem funções lógicas e semânticas distintas;
permitindo, então, como o fez Terence Parsons em 1980, que se fosse possível defender que há
objetos não-existentes, dentre eles os ficcionais — como seria o caso de Pégaso, por exemplo.
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estabelecer condições de identidade e critérios para referência a objetos ficcionais,
de modo que a metafísica da ficção se mostra semelhante à metafísica das
entidades sociais, a exemplo dos casamentos e dos contratos.
Neste capítulo faremos uma introdução à perspectiva artefactual de Amie
Thomasson em Fiction and Metaphysics, delineando o sentido em que os objetos
ficcionais são classificados como artefatos abstratos (seção 2) e explorando as
relações de dependência existencial que estabelecem com os seus respectivos
autores, com os registros das histórias em que aparecem e com a comunidade de
falantes que são capazes de interpretar os registros relevantes em questão (seção
3).
2 O artefactualismo de Amie Thomasson
Amie Thomasson inicia a sua investigação lançando mão de uma pergunta de
caráter metafísico: se postulássemos objetos ficcionais, o que eles seriam?
(THOMASSON, 1999, p. 5). Consideramos esta pergunta de ordem metafísica na
medida em que aborda não as condições de existência de um objeto ficcional (o que
caracterizaria uma pergunta de ordem ontológica), mas algo prévio e, em certa
medida, independente da ontologia, pois trata do modo como os objetos ficcionais
seriam constituídos, caso eles existissem (Cf. LEMOS & KRAEMER, 2021, para uma
análise da distinção entre metafísica e ontologia). Mesmo que o objetivo de
Thomasson seja, posteriormente, o de argumentar a favor da tese de que objetos
ficcionais existem, sendo a sua posição classificada como ‘realista’, este recurso
metodológico e expositivo é virtuoso na medida em que abre um espaço para diálogo
mesmo com aqueles que porventura tenham inicialmente predileções anti-realistas.
A resposta para a pergunta do parágrafo anterior é estabelecida a partir da
observação das nossas práticas literárias, ou seja, da forma como consumimos e
discursamos ordinariamente ou criticamente sobre a ficção. Esta escolha indica que
o papel da metafísica contemporânea não é, como foi em séculos passados, tratar
da existência de Deus ou da simplicidade da alma humana, mas fazer sentido da
interação humana com o mundo ao nosso redor, mesmo em seus aspectos mais
cotidianos. Esta produção de sentido, seja a partir de uma filosofia do senso comum
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ou de uma abordagem fenomenológica (que são as duas maiores influências de
Thomasson), tem como objetivo fornecer uma teoria com alto poder explicativo,
elegância, parcimônia e consistência interna. Em outras palavras, ao invés de
intentarmos analisar as supostas essências imutáveis da ficção (tal como seria uma
Forma platônica), aspiramos apresentar uma teoria que explique e, até certo ponto,
leve a cabo uma terapia wittgensteiniana das nossas práticas linguísticas e literárias.
O ponto de partida e a intuição central da teoria de Amie Thomasson é a de
que as nossas práticas literárias nos levam a considerar os autores de ficção como
indivíduos dotados de uma grande capacidade criativa. Os autores de ficção, ao
comporem as suas histórias, levam os espectadores a conceber objetos ou eventos
com os quais muitas vezes os espectadores não estão familiarizados, uma vez que
as narrativas de ficção com frequência vão além de uma estrita descrição do mundo
empírico (o que salienta um aspecto distintivo entre o discurso ficcional e as ciências
naturais, por exemplo). É em função das intervenções físicas e mentais dos autores
que somos presenteados com obras e personagens que nos levam a imaginar
humanos que se transformam em insetos monstruosos, detetives astutos que
auxiliam secretamente a Scotland Yard e jovens ingleses que recebem convites para
estudarem em fascinantes escolas de bruxaria.
Se os autores de ficção são indivíduos criativos, e se, dialeticamente falando,
para haver um criador deve haver ao menos uma criatura vinculada a esses atos
criativos, então os autores de ficção trazem algo novo ao mundo ao comporem as
suas obras. Neste caso, analisaremos mais detidamente os objetos (como os
personagens Gregor Samsa, Sherlock Holmes e Harry Potter, por exemplo) que
aparecem através do uso de nomes próprios ou descrições em determinadas obras
(como em A Metamorfose, Um Estudo em Vermelho e As Relíquias da Morte, dentre
outras, respectivamente), embora também possamos falar de eventos ficcionais
(como a transformação de Gregor Samsa em um inseto monstruoso, mencionada
anteriormente). Atendo-nos ao campo dos objetos, a exemplo dos personagens, se
um objeto ficcional é algo criado intencionalmente por um humano, então os objetos
ficcionais são artefatos.
Diferentemente dos artefatos materiais que nos circundam, como as mesas e
as cadeiras (que ocupam um lugar no espaço e no tempo), os objetos ficcionais, caso
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realmente existam, devem ser classificados como abstratos. Em outras palavras,
queremos dizer que um objeto como Sherlock Holmes não é, metafisicamente
falando, um indivíduo composto de carne e osso que vive na rua Baker, na cidade de
Londres. Este personagem é apenas retratado desta maneira de acordo com uma
história (Cf. LEMOS, 2020, capítulo 3, para uma análise dos tipos de propriedades que
um objeto ficcional possui). Seja atualmente ou no final do século XIX, viajar para
Londres em busca de Holmes seria não apenas transparecer uma incompreensão da
natureza da ficção, mas também cometer um erro de categoria: o de confundir um
objeto abstrato com um objeto concreto.
Os objetos ficcionais, como veremos na próxima seção, estabelecem uma
série de relações de dependência existencial com outros objetos e estados de coisas.
Assim como temos insistido, uma dessas relações diz respeito aos atos intencionais
de seus respectivos autores. Nesse sentido, ampliando a discussão sobre o erro de
categoria, mesmo que houvesse alguém que possuísse todas as propriedades
atribuídas a Sherlock Holmes, como as propriedades de ser detetive, ter um amigo
chamado Watson, auxiliar secretamente a Scotland Yard, etc., este indivíduo não
seria o próprio Sherlock Holmes, pois careceria de duas propriedades determinantes:
a de ser um objeto abstrato e a de ser uma criação de Arthur Conan Doyle — já que,
no segundo caso, os humanos não são criados através de atos intencionais de
autores de ficção, mas por meios biológicos.
Evidentemente, nem todo objeto ou evento que aparece em uma obra de ficção
é ficcional. A cidade de Londres de Um Estudo em Vermelho, o stalinismo parodiado
em A Revolução dos Bichos e o Napoleão Bonaparte de Guerra e Paz referem todos
às suas respectivas instâncias não-ficcionais. As condições para que objetos ou
eventos não-ficcionais sejam importados para uma obra de ficção são a
familiaridade e a intenção por parte de um autor para apresentá-los em uma história
— mesmo que sejam retratados de maneira “infiel” em comparação ao mundo
empírico. Aplicando o vocabulário de Saul Kripke ([1980] 2012), ir à Londres para
encontrar Holmes seria factível somente se Arthur Conan Doyle houvesse
introduzido o nome próprio ‘Sherlock Holmes’ para se referir a um indivíduo de carne
e osso específico, preservando assim a cadeia de comunicação que envolve o uso
deste nome próprio e que foi originada por um ato de batismo.
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Portanto, os personagens ficcionais seriam artefatos abstratos, sendo que o
termo ‘abstrato’, como tradicionalmente se concebe, implicaria que o artefato em
questão não está no espaço e no tempo. Seguindo a mesma tradição de uso dos
termos, reconhece-se também que apenas os objetos que estão no espaço e no
tempo podem interagir causalmente com outros objetos, pois a causalidade, mesmo
em uma acepção humeana, requer ao menos as relações de sucessão (temporal) e
contiguidade (espacial) entre a causa e o efeito. Então, aplicando a transitividade, os
objetos ficcionais não interagem causalmente no mundo. Mais uma vez, esta
constatação não deve soar espantosa, pois essa é a razão pela qual não convocamos
Sherlock Holmes para solucionar um crime que se mostra de difícil resolução — a
não ser em um tom irônico ou cômico —, mas um agente de segurança de carne e
osso. O que nos leva a reconhecer que, caso sejamos rigorosos com o aspecto
terminológico, Holmes não é propriamente um detetive, mas um detetive ficcional.
Podemos ainda salientar que o uso que Amie Thomasson faz do termo
‘abstrato’ não deve ser compreendido em um sentido platônico. Para Platão, as
Formas são caracterizadas, dentre outras propriedades, pela atemporalidade e
imutabilidade (Cf. POLITIS, 2021). As Formas platônicas, que são intrinsecamente
abstratas, são as entidades que fornecem efetividade para os objetos materiais que
se encontram no mundo. Em outras palavras, um objeto exemplifica as suas
propriedades essenciais ou acidentais na medida em que participam das Formas.
Algo é belo em virtude da sua participação na Forma do Belo, algo é uma mesa
porque participa da Forma da Mesidade, e assim por diante. Porém, assim como
mencionamos, dificilmente algo poderia estar mais distante do sentido que
Thomasson emprega ao termo ‘abstrato’ quando fala dos objetos ficcionais.
Em primeiro lugar, os objetos ficcionais seriam temporais: eles passariam a
existir na medida em que um autor narra uma história em que apresenta nomes
próprios ou descrições para se referir a um objeto ficcional (Cf. LEMOS, 2021, para o
tratamento da criação de objetos ficcionais a partir de atos performativos).
Thomasson (1999, p. 5) apela para a intuição de que o ex-estadista estadunidense
George Washington (1732-1799) não poderia ter sido um admirador (ou um
repudiador) do personagem Sherlock Holmes porque no século XVIII não havia tal
coisa como Holmes, na medida em que Arthur Conan Doyle publicou a primeira
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história sobre o personagem em 1887 (a saber, Um Estudo em Vermelho).
Analogamente, a temporalidade também perpassa as interpretações que fazemos de
um obra: caso as mesmas palavras que aparecem em A Revolução dos Bichos de
George Orwell datassem do século XVIII, careceríamos de razões adequadas para
afirmar que a obra é uma sátira do stalinismo (THOMASSON, 1999, p. 8).
Em segundo lugar, os objetos ficcionais seriam mutáveis: diferentemente
também de uma abordagem Neo-Meinonguiana, que fornece condições de
identidade aos objetos (ficcionais ou não) de acordo com o conjunto de propriedades
com o qual estão correlacionados (Cf. PARSONS, 1980, capítulos 1 e 2 para uma
análise do Princípio de Compreensão), eles mudam constantemente de propriedades,
seja no decorrer de uma mesma obra, seja entre obras distintas (como sequências
de uma mesma saga ou paródias). Harry Potter, por exemplo, tem a propriedade de
ser um jovem e imaturo estudante de bruxaria em Harry Potter e a Pedra Filosofal, a
primeira obra da saga; no entanto, em Harry Potter e as Relíquias da Morte, a última
obra da saga, o personagem possui as propriedades de ser um experiente bruxo
capaz de derrotar o seu maior arqui-inimigo. Os personagens ficcionais, dessa
forma, preservam a identidade numérica em detrimento da perda de sua identidade
qualitativa, desde que a cadeia de comunicação seja preservada.
Em terceiro lugar, eles seriam contingentes: eles existiriam somente nos
mundos possíveis em que seus respectivos autores (determinados pelo mundo
possível atual em que vivemos) estiverem presentes e tenham conduzido atos
intencionais análogos aos que originaram os seus respectivos objetos ficcionais em
nosso mundo. Se um personagem ficcional como Gregor Samsa não existe nos
mundos possíveis em que Franz Kafka não escreveu A Metamorfose (em um mundo
em que o autor tenha falecido precocemente e tragicamente na infância, por
exemplo), então os objetos ficcionais não existiriam em todos os mundos possíveis,
de modo que não seriam necessários. Ademais, se um personagem ficcional como
Samsa existe em mundos possíveis análogos ao mundo atual nos aspectos que
envolvem o trabalho literário de Kafka, então os objetos ficcionais existem em alguns
mundos possíveis, de forma que não são impossíveis. A linha entre a necessidade e
a impossibilidade, portanto, é a contingência.
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Estas caracterizações se tornarão mais evidentes na medida em que
expandirmos a análise da metafísica da ficção para o campo da dependência
existencial, como veremos na próxima seção.
3. As relações de dependência existencial
Amie Thomasson trata do problema da relação de dependência existencial 4
no decorrer do segundo e terceiro capítulos de Fiction and Metaphysics. Para
mostrar que essa seria uma relação bastante familiar, Thomasson argumenta que
até mesmo os objetos ordinários que nos circundam dependem ontologicamente de
outras entidades para que possam existir. Por exemplo, a cadeira de madeira na qual
estive sentado no momento em que redigi este texto dependeu da árvore da qual a
sua madeira foi extraída, além do trabalho de um marceneiro que rearranjou os
pedaços de madeira em um formato ergonômico e seguro o suficiente para que o
artefato resultante pudesse ser usado como assento. Os objetos ficcionais, por sua
vez, também participam de relações de dependência familiares. Neste caso,
dependem de seus respectivos autores, dos registros das histórias em que aparecem
e de uma comunidade de falantes capazes de decifrar os signos presentes nos
registros.
As relações mencionadas acima são de tipos distintos, o que requer uma
análise conceitual. A partir do vocabulário que Edmund Husserl empregou nas
Investigações Lógicas (2012 [1901]), Thomasson estabelece o sentido mais geral da
dependência existencial como “Necessariamente, se α existe, então β existe 5 ”
(THOMASSON, 1999, p. 25). Em outras palavras, se α existe (podendo α ser um objeto,
um estado de coisas, uma ação, etc.), então necessariamente β existe ou existiu, pois
4

Estamos empregando os termos ‘dependência existencial’ e ‘dependência ontológica’ como
sinônimos.
5
Thomasson, ainda seguindo Husserl, atenta para o fato de que a relação de necessidade pode ser
classificada como formal, material ou nomológica. A necessidade será formal caso dependa
exclusivamente das relações lógicas entre os termos envolvidos, como em “necessariamente, um
todo não pode existir sem as suas partes” (THOMASSON, 1999, p. 27, tradução nossa); será material
caso seja baseada nas características dos tipos materiais, como em “necessariamente, qualquer
coisa colorida é extensa” (THOMASSON, 1999, p. 27, tradução nossa); por fim, será nomológica caso
seja limitada pelas leis da natureza, como em “necessariamente, todo efeito possui uma causa”
(exemplo nosso). Thomasson evidencia que a necessidade em questão nas relações de dependência
ontológica dos objetos ficcionais é material.
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β é ou foi a condição de possibilidade para a origem ou manutenção de α em
existência. Por exemplo, se a minha cadeira de madeira (α) existe, então o pedaço de
madeira do qual a cadeira foi composta (β) existe ou existiu. Este princípio, embora
seja logicamente consistente, não é preciso o suficiente para que possamos
compreender as variedades da dependência existencial. Nesse sentido, Thomasson
avança e restringe a dependência existencial em relação aos indivíduos — que pode
ser rígida ou genérica — e em relação ao tempo — que pode se dar de modo constante
ou histórico.
Primeiramente, analisemos a dependência existencial em relação aos
indivíduos. Consideramos a dependência rígida quando α depende de β, devendo β
ser um indivíduo específico de um tipo específico. Por exemplo, em consonância com
uma perspectiva notavelmente Kripkeana, a relação de dependência ontológica entre
a Rainha Elizabeth II (α) e os seus pais (β) é rígida (Cf. THOMASSON, 1999, p. 32). Se
esse é o caso, então estamos assegurando que se a Rainha Elizabeth II tivesse sido
originada a partir do espermatozóide e do óvulo de outros indivíduos que não Jorge
VI e Elizabeth I, então Elizabeth II não seria Elizabeth II. Assim, para vir à existência e
ser quem ela efetivamente é em nosso mundo atual, Elizabeth II não dependeu de
duas pessoas parecidas com os seus pais — mesmo que fossem indivíduos
pertencentes à família real da Inglaterra, como Jorge V e Maria de Teck —, mas
exatamente de Jorge VI e Elizabeth I.
O mesmo rigor não é exigido da dependência existencial genérica que, por sua
vez, é a relação em que α depende de β, podendo β ser um indivíduo qualquer de um
tipo específico. Por exemplo, a minha bicicleta depende das suas duas rodas para
que possa funcionar corretamente. Mais especificamente, ela depende não apenas
de suas duas rodas, mas também que as rodas estejam em condições adequadas de
conservação (como tendo uma ausência de furos em seu revestimento e um volume
interno ideal de ar). Se a minha bicicleta não tivesse rodas, não seria possível usá-la
como um meio de transporte. Porém, para que seja possível usar a bicicleta, não é
necessário que ela esteja montada exatamente com as rodas que ela possui neste
momento, mas com quaisquer outras rodas, desde que sejam de um tipo específico
para o modelo da bicicleta.
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Passemos para a análise das dependências existenciais em relação ao tempo.
Consideramos a dependência constante quando α depende de β, devendo β existir
em todos os momentos para que α continue existindo. Assim, se a dependência de α
em relação a β for constante, então α deixará de existir caso β deixe de existir. Por
exemplo, sempre que eu (α) existo, o meu cérebro (β) existe; isso é, se o meu cérebro
for destruído, a minha existência será extinta (Cf. THOMASSON, 1999, p. 30).
Em um sentido mais brando, a dependência histórica é a relação em que α
depende de β, devendo β existir antes ou concomitantemente ao início da existência
de α. Ou seja, α depende de β somente para vir à existência mas, uma vez que α exista,
a existência de β não é necessária para que α continue em existência. Por exemplo,
eu (α) dependo historicamente dos meus pais (β), pois foi em função deles que vim
à existência; no entanto, caso eles deixem de existir — e, pessoalmente, espero que
este evento demore muitas décadas para acontecer —, não deixarei de existir.
Portanto, por mais que, temporalmente falando, eu dependa tanto do meu cérebro
como dos meus pais para existir, a dependência é constante em relação ao meu
cérebro e histórica em relação aos meus pais.
As formas de dependência em relação ao indivíduo e em relação ao tempo
podem se combinar sem gerar contradições. No caso da rainha Elizabeth II, por
exemplo, a sua dependência em relação aos seus pais é rígida e histórica. Sendo
esse o caso, Elizabeth II dependeu exatamente dos seus pais para que fosse
Elizabeth II — não podendo ter sido concebida por outros indivíduos —, embora
dependa historicamente deles — pois os seus pais já vieram a falecer, mas Elizabeth
II continuou em existência. Apliquemos, então, estas relações de dependência aos
objetos ficcionais.
Os objetos ficcionais, como mencionamos anteriormente, dependem de seus
respectivos autores, dos registros das histórias em que aparecem, e de uma
comunidade de falantes capazes de interpretar os signos presentes nos registros.
Podemos agora dar um passo adiante e qualificar as relações de dependência
existencial da seguinte forma: os objetos ficcionais dependem rigidamente e
historicamente dos seus respectivos autores, enquanto dependem genericamente e
constantemente dos registros e de uma comunidade de falantes capazes de decifrar
os signos presentes nos registros.
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Como mencionamos na seção anterior, os personagens ficcionais não são
tipos naturais, mas artefatos abstratos. Portanto, uma vez que são artefatos (e
artefatos são entidades criadas através dos atos intencionais de humanos), para que
Sherlock Holmes pudesse ser criado foi necessário que o seu autor (Arthur Conan
Doyle) narrasse uma história de ficção (como Um Estudo em Vermelho) em que o
nome próprio ‘Sherlock Holmes’ (ou uma descrição ou até uma imagem do
personagem) fosse introduzido. Assim como no exemplo envolvendo a rainha
Elizabeth II, os objetos ficcionais dependem de seus autores para começarem a
existir — mas não para permanecerem em existência.
No entanto, poderia se objetar, por que um objeto ficcional dependeria
rigidamente dos atos intencionais de seu criador? Analisemos este ponto com o
seguinte experimento de pensamento: imaginemos que algum autor, contemporâneo
ou não a Conan Doyle, embora totalmente ignorante da existência de Doyle e de suas
histórias sobre Sherlock Holmes, tivesse coincidentemente escrito uma obra de
ficção que, em seus aspectos estritamente sintáticos, fosse idêntica a Um Estudo em
Vermelho. Ou seja, cada palavra da obra deste autor desconhecido seria exatamente
a mesma (e estaria na mesma ordem) que as palavras que compõem a obra de Conan
Doyle 6 . Como as duas obras (a de Conan Doyle e a do autor desconhecido)
instauraram cadeias de comunicação distintas do uso do nome ‘Sherlock Holmes’, e
como os atos intencionais que originaram estes personagens ficcionais também
foram distintos, então teremos neste caso não apenas duas obras diferentes, mas
dois Sherlock Holmes diferentes. Portanto, Holmes depende rigidamente dos atos de
Conan Doyle porque qualquer outro autor, em qualquer outro contexto, teria criado
outro personagem ficcional. Por outro lado, parece evidente que a dependência de
Holmes em relação ao seu autor é histórica, uma vez que Doyle faleceu em 1930, mas
o seu personagem continua existindo enquanto artefato.
Por fim, para que um personagem ficcional permaneça em existência, é
preciso que haja a preservação de ao menos um registro em que o personagem
aparece. Tipicamente, esses registros seriam os livros em que as obras de ficção
estão (metaforicamente falando) inseridas, embora pen drives, cds, dvds, e até
6

Qualquer semelhança com o Pierre Menard, Autor do Quixote de Jorge Luís Borges, porém, não é
mera coincidência.
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mesmo e memória de algum indivíduo (como é retratado na obra Fahrenheit 451)
possam contar como registros para a manutenção dos objetos ficcionais (Cf.
THOMASSON, 1999, p. 36). A dependência em relação aos registros é necessária na
medida em eles são uma condição de possibilidade para que possa haver práticas
envolvendo objetos ficcionais; ademais, como a ficção é uma prática estritamente
humana, essa é a razão pela qual a manutenção de uma comunidade de falantes
capazes de interpretar os signos que compõem os registros também é necessária
pois, caso houvesse registros, mas não houvesse indivíduos capazes de interpretálos, não haveria, desse modo, qualquer prática de ficção relacionada aos objetos
ficcionais em questão7.
A dependência em relação aos registros e a uma comunidade de falantes é
genérica porque qualquer registro (como a tradução brasileira de Um Estudo em
Vermelho que se encontra na minha estante de livros) e qualquer falante capaz de
interpretar os signos presentes neste registro seria suficiente para que o objeto
ficcional (como o personagem Sherlock Holmes) permanecesse em existência.
Nesse sentido, para a preservação de algo como Sherlock Holmes, não seria
necessário que o manuscrito original de Arthur Conan Doyle — nem mesmo o próprio
autor — permanecesse em existência, mas qualquer registro em que Holmes
apareça. Ademais, a dependência em relação aos registros e falantes é constante,
pois sempre deve haver algum registro para que possamos estabelecer práticas
relacionadas a um objeto ficcional. Esta é, inclusive, uma das razões pelas quais é
importante preservar a memória de uma sociedade, pois a destruição dos registros
e das línguas implica a destruição de modos de vida e valores culturais (Cf.
THOMASSON, 1999, p. 9).
Considerações finais
A metafísica da ficção que emerge a partir de nossas práticas literárias indica
7

Thomasson (1999, p. 22) argumenta, seguindo a perspectiva de Roman Ingarden, que a razão pela
qual os registros e a comunidade de falantes são necessários para a continuidade dos objetos
ficcionais se dá em função de os registros e os falantes reterem uma espécie de ‘intencionalidade
emprestada’. Por mais que Thomasson não desenvolva este ponto em detalhes, podemos encontrar
uma análise cuidadosa da intencionalidade emprestada em (INGARDEN, 1973 [1960]).
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que os objetos ficcionais, diferentemente do que se pensou durante a maior parte do
século XX, não são entidades desregradas que ferem o nosso senso estético por
paisagens desertas. Ao contrário, mostrando que não seria preciso que nos
comprometêssemos com uma ontologia inflacionada como a platônica, Amie
Thomasson argumenta que os objetos ficcionais são artefatos abstratos que
dependem rigidamente e historicamente de seus autores, além de genericamente e
constantemente de seus registros e de uma comunidade de falantes capazes de
interpretar esses registros. Amie Thomasson tem incrementado a sua metafísica da
ficção em obras posteriores a Fiction and Metaphysics (Cf. THOMASSON, 2007, 2015,
2020), de modo que o que introduzimos neste capítulo não consiste em sua palavra
final sobre a natureza da ficção. Não obstante, salientamos as linhas gerais e o
núcleo duro de uma perspectiva que permanece extremamente influente no debate
contemporâneo, embora ainda seja relativamente desconhecida nas comunidades
filosóficas de língua portuguesa.
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10. ENCRUZILHADAS FILOSÓFICAS: FILOSOFIA E LITERATURA
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Pâmela Bueno Costa1
Resumo
O eixo central do presente trabalho gira em torno das encruzilhadas filosóficas entre:
Filosofia e Literatura. Buscamos analisar a experiência filosófica no cruzo, a partir
dos personagens da literatura. Para essa travessia selecionamos a obra de Goethe
Os sofrimentos do jovem Werther e a obra de Clarice Lispector Um Sopro de vida. Os
personagens que irão conduzir e despertar à iniciação filosófica são Werther e
Ângela Pralini. Partimos da reflexão sobre que é filosofia e ensinar filosofia, na
sequência, a reflexão sobre os personagens literários. Somando-se a isso, a partir de
Derrida e Benedito Nunes desenvolvemos uma reflexão sobre a relação transacional
entre filosofia e literatura. Nosso objetivo consiste em utilizar os romances de Goethe
e Clarice como ponto de partida, isto é, a experiência das personagens, para
despertar uma disposição ao filosofar, não obstante, analisar o cruzo entre o literário
e filosófico. É na relação transacional entre o discurso filosófico e literário que a
travessia acontece e os estudantes são tomados pelo desejo e admiração,
sobretudo, passam a refletir e pensar a realidade, ou seja, a filosofar. Outrossim, em
processo de autoconhecimento buscam um encontro consigo mesmo.
Palavras-chave: Encruzilhada, Filosofia, Literatura, Filosofar.
As encruzilhadas são lugares de encantamento para todos os povos 2.
Ao pensar sobre as questões que giram em torno da metodologia – o método,
salientamos, que não pretendemos instrumentalizar a literatura, mas sim encontrar
através da linguagem literária um caminho para as problematizações filosóficas, isto
1
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é, a literatura ser a travessia, o caminho para o filosofar. Por método aceitaremos a
seguinte definição: relacionado a procedimentos, técnicas, ou meio para chegar a
uma finalidade. Podemos, então, de antemão afirmar que método, é um caminho a
se fazer, uma travessia. Nossa vereda, num primeiro momento é refletir sobre o que
é filosofia e a relação com o ensino. Por conseguinte, pensar o que é literatura
provocando a questão: os personagens literários podem ser considerados filósofos?
E, por fim, analisar a experiência de cruzo entre filosofia e a literatura, a partir e com
Werther - em Os Sofrimentos do Jovem Werther, e Ângela - em Um Sopro de Vida.
É na encruzilhada entre o literário e o filosófico, que a disposição e a abertura
podem ser despertadas. Fruto de um projeto de ensino, o caminho percorrido foi
marcado pelo descobrimento conceitual, uma metodologia que instigou os
estudantes a pensarem e a interpretarem com os personagens os problemas
filosóficos.
Lançamos uma primeira pedrinha, um diálogo de cruzo entre a filosofia e a
literatura. Uma das questões mais difíceis da filosofia é justamente dizer o que é
filosofia. Responder a essa questão não de forma objetiva e sucinta, mas
reconhecendo sua característica reflexiva e o fato de que os problemas filosóficos
não são passíveis de objetividade a todo instante e a qualquer custo, é um
movimento complexo, pois existem muitas definições e muitas contradições dentro
da própria filosofia, que exigem um longo exercício reflexivo e teórico, de toda forma,
nos atrevemos a pensar essa questão, que é uma pergunta essencial para todo
professor de filosofia, ou daqueles que debruçam-se a estudá-la. Além disso,
percebemos que entre os filósofos não há uma resposta unânime ou concordância
geral sobre o que é filosofia e nem sobre o próprio filosofar. Portanto, já que não
encontraremos uma resposta pronta, não nos custa admitir que vamos nos aventurar
nessa questão.
De acordo com Platão, a filosofia nasce do espanto, da admiração.
Considerando o Teeteto, citamos a passagem 155d da respectiva obra, na qual
afirma que o humor, a disposição páthos de um filósofo é o espantar-se, o admirarse, tó thaumazéin. Desse modo, não há outro começo, arché, para a filosofia senão
esse. Nota-se que a partir do momento em que o ser humano admirou-se com as
coisas ao seu redor, passou a ver, nesse sentido, a olhar as coisas e questionar,
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revelando desejo pelo conhecimento. Mas admirar-se com o quê? Bem, não seria
exagero dizer que a admiração, segundo Platão, é a verdadeira característica do
filósofo. Diante dessa afirmação, é preciso atentar-se aos verbos em grego, vejamos,
theoréin e thaumázein, esses verbos significam ver e admirar, respectivamente.
Então, é um processo de retidão do olhar, ter um olhar aberto para a realidade, isto é,
tal como ela se desvela ao filósofo. É passar a ver e reconhecer o ser, estar tomado
pelo desejo de conhecer, ou seja, seguir o caminho do logos em busca da verdade.
Sobre o admirar, Marcelo Perine, em Ensaio de iniciação ao filosofar, afirma:
Por sua vez o thaumázein significa admirar, maravilhar-se, ficar estupefato, sob
duplo aspecto: por um lado aquele que admira não sabe tudo aquilo que admira
e, mais ainda, sabe que não sabe; por outro lado, sabendo disso, põe-se ao
caminho do saber, porque deseja a ciência (PERINE, 2007, p. 23).

Conseguimos entender que ao admirar, se tem a consciência de não entender,
com isso um desejo de conhecer é despertado. O que nota-se a partir de então, é o
movimentar-se no sentido de descoberta e desvelamento da verdade. Na mesma
linha de reflexão, quando falamos em desejar conhecer, de buscar o conhecimento,
encontramos a palavra aristotélica, em sua obra Metafísica, afirma que: “todos los
hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las
percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad” (ARISTÓTELES,
2007, p. 41).

Aqui, percebe-se o movimento de admirar-se com as coisas,

principalmente com suas causas e princípios, pois segundo Aristóteles: “I la
naturaleza de la ciencia; diferencia entre la ciencia y la experiencia. II. La filosofía se
ocupa principalmente de la indagación de las causas y de los principios”
(ARISTÓTELES, 2007, p. 41). O filósofo preocupou-se em pensar a essência das
coisas (ousia). E é a partir do thaumatzein, susto e admiração que o ser humano
passa a olhar para as coisas tal qual são e a buscar seus princípios e causas. É um
olhar para a realidade concreta enquanto tal, uma admiração pelas coisas mesmas.
Falamos anteriormente sobre o que é a filosofia. Uma questão que não se
esgota. Assim, seguimos nossa travessia, no encontro entre a palavra literária e
filosófica. Nesse momento, o limiar da discussão será sobre o que é ensinar filosofia.
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Partiremos da análise que nos proporciona Alejandro Cerletti, em O ensino de
filosofia como problema filosófico.
É possível ensinar filosofia? Sabemos que Immanuel Kant afirmou não ser
possível ensinar filosofia, mas somente o filosofar. Se há uma impossibilidade em
ensinar filosofia, é possível ensinar a filosofar? Qual é o papel do mestre que se
aventura nessa tarefa? Importante sublinhar que essas questões não são novas, no
entanto, são fundamentais. Posto isso, primeiramente voltemos à questão inicial
que é ensinar filosofia? Diante de tal pergunta, pode-se admitir algumas respostas.
Ensinar está ligado a uma atividade em que alguém (professor) transmite a outros
determinados conteúdos. A essa pergunta, devemos ter o cuidado devido que requer,
pois, temos dois termos que exigem uma atenção maior, o ensinar e filosofia. O que
é ensinar? O termo hoje parece estar ligado com o transmitir. Nessa acepção, vamos
a priori ao significado da palavra ensinar, oriunda do latim: insignare, que significa;
instruir sobre, indicar, assinalar.
O ensino de filosofia não pode ser entendido como algo que pode ser
transmitido, pois estaríamos apenas falando de ordem conteudista e estaríamos
colocando a filosofia como identificável e ainda manipulável. Nesse sentido, quando
pensamos no ensino de filosofia enquanto disciplina escolar, podemos dizer que
(esse processo ou atividade) não depende unicamente da pessoa que irá instruir,
mas também do ouvinte, pois a escuta é fundamental. Dessa maneira, dependerá da
disposição da pessoa que ouve e de sua abertura ao filosofar. Não é possível dizer
que há uma receita pronta para aprender filosofia, não é possível afirmar a
possibilidade de ser ensinada. Todavia, é preciso salientar que em ordem de
dificuldade, ensinar filosofia é uma tarefa deveras complexa, pois surgem outras
questões, uma delas é a problematização que está interligada, a saber “que é
aprender filosofia?”, que abre um leque de possibilidades. Em conformidade com
Cerletti, sobre as questões expostas, destacamos:
Poder-se-á propor que aprender filosofia é conhecer sua história, adquirir uma
série de habilidades argumentativas ou cognitivas, desenvolver uma atitude
diante da realidade ou construir um olhar sobre o mundo. Essas opções podem
ser incrementadas, combinadas ou modificadas da maneira que se achar
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conveniente, mas isso será feito desde uma concepção de filosofia, quer se a
explicite quer não (CERLETTI, 2009, p. 12).

Somando-se às questões acima, há dificuldades em construir um ponto de
partida de ensino de filosofia. No entanto, esse movimento é motor para o professor
de filosofia. Em consonância com Alejandro Cerletti, a atividade de ensino ou
transmissão da filosofia esteve ligada por muito tempo ao seu desenvolvimento, ou
seja, à sua história. Não existe uma receita pronta para o ensino de filosofia, sem
falar sobre as assertivas sobre a impossibilidade de ensinar. Nesse horizonte de
reflexão, é preciso disposição para “aprender” a filosofia e a filosofar, e isso não é
algo fácil. É dolorosa a travessia e exige da pessoa que se aventura nesse caminho.
Sabemos que na história da filosofia existem inúmeras escolas filosóficas, que
tinham por objetivo ensinar filosofia.
Hodiernamente, o problema fica mais amplo quando a filosofia passa a integrar
o currículo escolar, assumindo sua dimensão estatal. Os objetivos das escolas
filosóficas helenísticas (cinismo, ceticismo, epicurismo e o estoicismo), por exemplo,
não parecem ser os mesmos do que se espera dos professores nos documentos de
filosofia do Governo Estadual. Isso é certo. De acordo com Cerletti:
Os mestres ou professores já não transmite uma filosofia – ou a sua filosofia,
mas agora, para além do grau de liberdade que tenham para exercer essa
atividade, ensinam “Filosofia” de acordo com os conteúdos e os critérios
estabelecidos pelos planejamentos oficiais e pelas instituições habilitadas para
tal (CERLETTI, 2009, p. 13).

Nesse viés, os professores de filosofia seguem uma estrutura já pronta,
estabelecida pela escola, pelo Governo do Estado, pelos documentos e leis
pertinentes, regidos pelo projeto de educação do país (Governo do Estado). Quando
falamos de estrutura, é preciso esclarecer que se trata do currículo. Não se tem
espaço para “a filosofia”, somente espaço para a disseminação de saberes presente
na história da filosofia. No entanto, é possível fazer desse espaço, além de mera
disseminação de conteúdo, um momento de tomada de consciência, em que o aluno
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passe a filosofar, e possibilitar que o modo de ser seja despertado em travessia. Por
certo, cabe ao professor questionar sobre esse papel pronto do professor de filosofia,
assim, como também à escola repensar sua estrutura pronta, para atender a
demanda dos sujeitos que a frequentam.
Nesse cruzo entre filosofia e ensino, muitas são as questões problemas que
surgem. Somando-se a elas, no embalo de questionarmos sobre a filosofia e o
ensino, vamos cruzar com a questão: que é a literatura? Cronologicamente a
literatura surgiu antes da filosofia, tendo por essência os mitos, lendas e também
poemas. Em um processo gradual de racionalização dos mitos, o espanto e
admiração se manifestam no ser humano, assim, os mitos vão sendo racionalizados
de forma mais abrangente.
E nesse horizonte de reflexão salientamos que a relação entre arte e filosofia
nem sempre foi harmoniosa, tem seu primeiro momento de confronto ocidental na
República de Platão. O filósofo é conhecido por ser um divisor de águas quando põe
em questão o valor dos poetas na educação dos gregos antigos 3, pois, para ele a
poesia afasta o ser humano da verdade por mexer com as emoções ela corrompe a
alma humana. Entretanto, o fato de a relação entre literatura e filosofia não ter sido
sempre harmônica não impõe obstáculo, pois, mesmo quando distante da filosofia,
a literatura e a poesia não se furtaram do seu papel formador e pedagógico. De forma
poética ou não, filosofia e literatura possibilitam o trabalho com questões
demasiadamente humanas, com o mistério da vida e de morte, e tantos outros
mistérios.
A literatura pode ser um dos pontos de partida para o filosofar, pois a filosofia
pode estar presente em muitos textos literários. Benedito Nunes entende as muitas
dimensões da relação entre poesia e filosofia e filosofia e literatura da seguinte
maneira: “Seria o mesmo que dizer que um corre para o outro, como rios confluentes
[...] Há poetas sensibilizados pela filosofia, como, entre outros, o foi declaradamente
um Fernando Pessoa, e outros não” (NUNES, 2009, p. 27). Ao pensarmos no termo
literatura, constatamos que é um conceito moderno, e foi Goethe um dos primeiros a

3

No conhecido episódio que expulsa os artistas da polis, livro III e X da sua obra República.
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pensar o conceito de literatura universal 4 . Podemos aqui destacar com relação a
esse fato:
No momento em que Goethe usa a expressão literatura universal, e os
românticos, a expressão “poesia universal” (Schlegel), estaria começando o
confronto; e esse confronto, “o face a face da literatura e filosofia que as constitui
como essencialidades autônomas, envolvidas no campo que define uma e outra
e fixa seus limites, é uma produção histórica (NUNES, 1999, p. 17).

Como vimos, segundo essa perspectiva, no momento marcado pela
expressão literatura universal estaria começando um confronto. Não é nada fácil
entender os limites da fronteira da filosofia e da literatura, pois a experiência literária
se articula à experiência humana. Gilvan Fogel em seu ensaio: filosofia e literatura
afirma: “[...] também a filosofia, enquanto amor ao saber e à verdade se faz desde e
como dizer, desde e como palavra. Palavra, dizer da literatura; palavra, dizer da
filosofia. Parece que aí é assim, na e como palavra, literatura e filosofia se tocam,
coincidem, se encontram” (FOGEL, 2015, p. 179). A partir desse fragmento, podemos
pensar que a filosofia e a literatura são vizinhas, e na vizinhança há proximidade e
distância, ele afirma: “nesta proximidade-distância abre-se também um fosso, pois
também já disseram (Nietzsche, Heidegger), filósofo e poeta vivem na mesma
cordilheira, no mesmo maciço, mas em morros, em picos os mais separados”
(FOGEL, 2015, p. 179).
É importante destacar que, nos rastros do pensamento de Jacques Derrida
encontramos a concepção da literatura ser a instituição que tudo pode dizer. A base
para refletir sobre essa questão será o livro Essa estranha instituição chamada
literatura de Jacques Derrida, fruto de uma entrevista concedida em 1989 a Derek
Attridge. Utilizaremos da entrevista somente a primeira parte que gira em torno de
pensar a questão da literatura. Segundo Evandro Nascimento na introdução da

4

O que seria essa literatura como tal? E universal? De acordo com Nunes essa literatura estaria de
forma específica, separada, de linguagem, já tinha diante de si uma filosofia metafisicamente
alquebrada, depois das três críticas kantianas, e ainda no alvorecer do romantismo, da estética e do
idealismo alemão. NUNES, Benedito, Poesia e Filosofia: uma transa, 2009, p. 18.
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entrevista:
Encontram-se algumas das ferramentas mais potentes disponibilizadas por
Derrida para pensar as intricadas e muitas vezes conflituosas, perquiridoras,
prazerosas, jamais de todo neutras relações entre o discurso literário e discurso
filosófico (NASCIMENTO, 2014, p. 9)

Somando-se a isso, se torna uma obra relevante para pensarmos a literatura
e sua essência. Segundo a perspectiva de Derrida, o que reconhecemos como
literatura deriva de convenções e de intenções que podem ser conscientes e
inconscientes, estabelecidas por quem escreve e reconhecidas por quem lê. Ao
mesmo tempo se torna importante destacar, sobretudo, que as legitimações do
literário não são realizadas de forma homogênea. Os gêneros literários não brotam
de árvores, mas resultam de convenções, afirmou Derrida em La loi du genre (A lei do
gênero). Isso nos faz pensar que os gêneros literários são construídos
historicamente e as regras não são definidas de uma única vez, resultam de
convenções, que, com a constante mudança, vão mudando ao longo do tempo.
Nesse sentido, as poéticas e as estéticas são tentativas de racionalizar e formalizar
as criações literárias que as precedem, sendo estas dotadas de grande
complexidade” (DERRIDA, 2014, p.13). Derrida afirma que a literatura não é uma
essência natural, isto é, uma propriedade intrínseca do texto, e, logo, não há nenhum
texto que seja literário em si.
No caso dos romances, podemos lembrar que as regras só serão
desestabilizadas por Joyce a partir do século XX. No entanto, cada país e contexto
de produção possui seus modos de atualizações das regras. Em conformidade com
Evandro Nascimento, sobre os romances; lembramos que:
A heterogeneidade desse gênero, faz com que, mesmo com inúmeros abalos
modernistas, certa tradição narrativa continue a ser praticada até hoje, tornando
conflituoso qualquer traçado linear de uma suposta evolução que se definiria
idealmente como transformação progressiva do mais simples ao mais complexo
(NASCIMENTO, 2014, p. 15).
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O que fica claro, então, desse ponto de vista é que os gêneros literários vão
adotando características próprias com o decorrer do tempo, e isso vai variar de
acordo com o contexto histórico e produção literária. Isso acontece devido a uma
relação intencional com o texto porque a literatura não auto identifica em seu
discurso. Mas é preciso evidenciar que nenhum outro discurso o faz, seja este
filosófico ou científico. Para Derrida, a literatura tem por necessidade a relação com
o outro, isto significa com outros discursos para se manter viva: “a literatura precisa,
para sobreviver e, nos melhores casos, superviver (o überleben benjaminiano), abrirse ao mundo, dialogando com outras produções artísticas e culturais” (DERRIDA,
2014, p.14). Contudo, é por esse motivo que a literatura é para Derrida uma literatura
pensante. É saber jogar com o jogo da escritura, nesse jogo deve ser deixar ser
tomado, ser tocado e também tocar. É jogo de cuidado, paciência e escuta. Ler e
compreender o silêncio de um texto literário é atravessar a escritura. A escrita, ou
nos termos derridianos, a escritura é uma droga, ela seduz como o phármakon é
preciso saber a dosagem certa entre o remédio e o veneno, tendo caráter benéfico e
maléfico. Recorremos a essa obra, para fundamentar que o texto literário ao mesmo
tempo que se mostra se vela, assim é preciso uma travessia dentro de uma obra
literária para compreender e sentir o texto.
Aprendizagem: Werther e Ângela
Personagens podem ser considerados filósofos? A literatura pode ser um
caminho para a reflexão filosófica. Nosso intuito não é relatar a experiência na
íntegra, mas mencionar como trabalhar pela encruzilhada: filosofia e literatura, é um
caminho viável para despertar o encantamento, e assim, uma experiência do pensar
significativa.
Os sofrimentos do jovem Werther, é um romance epistolar publicado em 1774.
Obra que descreve a subjetividade e os sentimentos de Goethe, com características
autobiográficas. De acordo com Pedro Sussekind, o romance é baseado em uma
história de amor desafortunado de Goethe por Lotte Buff. Mas, de fato, se é
autobiográfico ou não, não é objeto de nossa investigação. A sua vivência real, de um
amor impossível, eternizou-se em poesia e literatura.

Em Werther podemos
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encontrar muito da vida e dos pensamentos de Goethe5. Encontramos no livro uma
relação de amor, Werther é o homem apaixonado, que encontra em seu destino um
amor proibido, não sendo possível a relação de amor com Charlotte, comete suicídio.
Há forte conexão com a poesia, a música, a filosofia, enfim, com a arte em geral.
Apesar de Goethe não ter se considerado filósofo, suas reflexões, modo de pensar e
viver em uma filosofia autêntica o fez ficar eternizado na história. Werther é uma das
obras mais lidas e traduzidas, segundo Pedro Sussekind a segunda mais lida depois
da Bíblia (SÜSSEKIND, 2008, p. 49).
Não seria loucura dizer que a genialidade de Goethe aparece em Werther, e o
próprio personagem é uma manifestação dos pensamentos do autor. Afirma
Süssekind: “Goethe como um gênio, capaz de trazer das profundezas de seus
sentimentos novas ideias, sem imitar a tradição” (SÜSSEKIND, 2008, p. 50).
Na carta de 22 de maio, do primeiro livro Werther diz: “volto-me para mim
mesmo, e encontro um mundo dentro de mim!” (GOETHE, 2010, p. 20) essa frase
explica a ideia anteriormente mencionada, a criação da individualidade dos préromânticos. Uma vez que a “paixão é o ímpeto – Drang, que se espelha no íntimo da
alma humana a tempestade, Sturm” (SÜSSEKIND, 2008, p.50). Werther como
personagem marcou história, seu sofrimento atingiu milhares de leitores que se
identificaram com sua dor e destino. Certamente, o desejo de uma arte grandiosa na
Alemanha, se deu principalmente no desdobramento da literatura. Portanto, “Goethe
se tornou, já para seus contemporâneos, o parâmetro do gênio na poesia alemã, ou,
em outras palavras, o Shakespeare alemão” (SÜSSEKIND, 2008, p. 91).
Os personagens literários podem pensar e questionar o mundo ao refletir,
sobretudo mistério e os enigmas do mundo. Em seu último sopro literário: Um sopro
de vida, Clarice Lispector trabalha com a imaginação dos leitores, pois cria um
personagem que cria outra personagem. A autora cria um modo de viver, um
aprendizado do que é viver bem, diante da morte o instante é capturado, assim, o
desejo em escrever é uma necessidade da alma, isso aproxima a literatura da
5

Joseph- François Angelloz em seu prefácio Um certo Goethe aponta que em uma carta de Kestner(amigo de Goethe marido de Charlotte, pela qual se apaixonou); que enviou para Hennings, no dia 07
de novembro de 1774 disse: “na primeira parte de Werther, é o próprio Goethe que é Werther” (1998,
p. 15). O que fica evidente, no ato de escrevê-lo, utiliza muitos fatos de sua vivência. O deslanche
trágico – o suicídio vai ser fornecido por seu grande amigo Jerusalém, em 30 de outubro de 1772.
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filosofia, pois o aluno com a escrita de uma carta trabalha de forma mais livre, mais
aberta com uma liberdade poética e mais ensaística. O livro é um sopro de vida, onde
Ângela almeja encontrar a essência das coisas e, assim, encontrar a si mesma, indo
na profundidade existencial e no inconsciente dos leitores e leitoras.
Como afirma Guimarães Rosa, em Tutaméia “A vida também é para ser lida.
Não literalmente, mas em seu supra-senso. E a gente, por quanto, só lê por tortas
linhas” (ROSA, 1985, p. 8). A vida também é para ser lida, porque a literatura lê a vida
e interpreta-a transcendendo a racionalidade, nos ensina a sentir e proporciona uma
ampliação no modo como lemos o próprio existir. Assim, como poetizou Manoel de
Barros em seu poema O fotógrafo: Difícil fotografar o silêncio. Entretanto tentei. Eu
conto (BARROS, 2013, p. 35). Difícil fotografar a existência de Clarice, pois ela é
mistério, é a poesia em forma de mulher. Buscar entender, afirmou a escritora de Um
sopro de vida, não é uma questão de inteligência, mas de contato, é preciso entrar
em contato com a sua obra e abrir-se para uma aprendizagem de travessia.
No dia 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia nasceu Clarice. Muitos estudos já
foram desenvolvidos sobre suas obras, mas sua personalidade ainda permanece
oculta. Clarice atravessa quem a lê, fazendo com que seus personagens sejam
submetidos a um conhecimento súbito da “verdade”, em meio a um cotidiano banal.
Uma descoberta, um rito de passagem e uma travessia.

É sempre uma

aprendizagem, uma iniciação, que suas obras proporcionam, sua escrita é
arrebatadora, sua literatura faz arder, corta, rompe, causa impacto diante da
trivialidade da vida. Percebemos que Clarice afeta tanto as pessoas, que é campeã
de páginas nas redes sociais, como por exemplo o facebook, Teresa Monteiro na
introdução de Clarice na cabeceira: contos afirma: “os números impressionam: no
google há mais de um milhão de entradas para Lispector no mundo todo e cerca de
900 mil em português, 642 mil referências para blogs e 57 mil para fotologs”
(MONTEIRO, 2009, p. 12). Esse número vem crescendo, ela está no cinema, no teatro,
na dança, na música. Atravessando seus leitores em cada momento.
Em Um sopro de vida, entramos em contato com a personagem Ângela Pralini
que dialoga consigo mesma – isto é, o autor, personagem que é seu criador. Ângela
tem por desejo essencial e existencial escrever um livro sobre a Coisa - o romance
das coisas. E assim, Ângela, personagem criada pelo escritor criado por Clarice,
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ganha vida e deseja escrever um livro sobre as coisas “escrever – eu arranco as
coisas de mim aos pedaços como arpão fisga a baleia e lhe estraçalha a carne”
(LISPECTOR, 2011, p. 241). Ela deseja afirmar sua existência com a escrita, porque
ela não escreve por querer – “eu escrevo porque preciso. Senão o que fazer de mim?”
(LISPECTOR, 1999, p. 96). Segundo a personagem:
Falando sério: o que é que sou? Sem resposta. Então eu tiro o corpo fora. Sou
Strauss ou só Beethoven? Rio ou choro? Eu sou nome. Eis a resposta. É pouco.
De repente eu me vi e vi o mundo. E entendi: o mundo é sempre dos outros. Nunca
meu. Sou a pátria para os ricos. Os pobres de alma nada armazenam. A vertigem
que se tem quando num súbito relâmpago-trovoada se vê o clarão de não
entender (LISPECTOR, 1999, p. 45).

Podemos analisar que a personagem em constante conflito com ela mesma,
busca um sentido maior para a existência além do nome. Pois, “o mais engraçado é
que nunca aprendi a viver'' (LISPECTOR, 1999, p. 45). Um sopro de vida é um livro de
não-memórias, feito com os destroços, inacabado, como se ainda restasse algo mais
a ser dito, mas que por força maior foi necessário o silêncio.
À guisa de algumas considerações, diante do cenário atual da educação
brasileira, pensar novas metodologias é urgente.6 Ainda mais numa sociedade como
a nossa, com notificações cada vez mais altas de índices das doenças emocionais e
neurológicas, trabalhar com a literatura como travessia para o autoconhecimento e
autocuidado, permite que o aprendizado seja significativo na vida dos estudantes.
Considerando, ainda, que o conhecimento deve ser algo prazeroso e amplamente
significativo. Buscamos enfatizar que os pilares a serem desenvolvidos nos
estudantes são o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a
conviver. Os estudantes produziram e pensaram sobre cinco problemas que fazem
parte da vida humana, o sofrimento humano e todas as mazelas que norteiam a

6

Com a nova BNCC aprovada temos um novo norte para educação – um viés integral. Em todo caso,
permanece a ideia de que as competências a serem desenvolvidas em sala de aula (que são dez)
perpassam do cognitivo racional ao socioemocional. Um grande desafio para a educação desse
século, passa pelo desenvolvimento dessas competências, principalmente as de cunho emocionais.
No entanto, a Base tenta promover mudanças estruturais na educação brasileira retirando a
obrigatoriedade das disciplinas que podem trabalhar com mais propriedade as dez competências.
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existência do ser humano e por isso legitimam o caráter filosófico da literatura.
Encontramos textos filosóficos com características literárias e textos
literários com características filosóficas. Pois ambas as linguagens (filosófica e
literária) se enriquecem mutuamente. Também podemos constatar que existem
muitas disparidades entre essas duas linguagens, mas que não são suficientes para
impedir que ocorra esse encontro - uma transação entre elas. Esse encontro pode
ser constatado, de modo mais eficaz, na área da filosofia denominada estética7.
Então, assim como o filósofo, o escritor literário parte da palavra, e é nesse
uso que se cruzam, quando há o encontro filosófico literário. Quais os escritos
literários que podem ser utilizados? Destacamos que nem todos podem ser usados
como “boa” literatura e ser o caminho para o filosofar. É preciso selecionar uma obra
rica em discussões filosóficas.
Podemos afirmar, de acordo com Jayme Paviani em Traços filosóficos nos
textos, que essa transação é um movimento de ir uma à outra. Muitos filósofos já
partiram de uma estrutura de texto literário para fazer filosofia, como Parmênides em
seu poema sobre a natureza, as cartas de Epicuro, os ensaios de Montaigne e talvez
o exemplo mais paradigmático dos diálogos de Platão. As maneiras distintas de
filosofar se aproximam dos textos literários (PAVIANI, 2009, p. 63). Os limites não
são absolutos e sempre fica uma ausência à margem de definição; os gêneros se
dissolvem, e assim, textos filosóficos e literários se confundem. Encontramos muitas
obras literárias que são marcadas pela presença forte de filósofos e de seus
pensamentos. Assim, também os filósofos empregam em suas produções filosóficas
gêneros literários, como o romance, a crônica, o conto, o teatro, para expressar os
conceitos e teorias filosóficas.
A filosofia a literatura tem em comum o poder da palavra, de um lado uma
forma mais sistematizada e racional com conceitos, do outro a palavra de
personagens que podem dizer tudo, contudo, ao se cruzarem se fundem. Jayme
Paviani nos diz que:

7

No Brasil, a Estética tem sua autonomia recente, que ainda não é suprida pela crítica literária e
artística
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A literatura, para poder se essencializar como tal, põe a linguagem num primeiro
plano, assume uma função narrativa e expressiva, enquanto a filosofia emprega
uma linguagem lógica, demonstrativa, conceitual, racional, argumentativa
(PAVIANI, 2009, p. 66).

Dito isso, a literatura possui uma função narrativa e expressiva, a filosofia
pode ser mais lógica e demonstrativa, no entanto, os textos filosóficos podem ser
criativos com relação a linguagem utilizada, adotando uma estética inovadora, assim
como na literatura, o contexto, personagens podem apresentar uma reflexão mais
demonstrativa em seus argumentos filosóficos. Dentro de um romance podemos
encontrar uma visão econômica, política, religiosa e moral. Em conformidade com
Jayme Paviani, "a filosofia realiza, no plano ontológico, o que a literatura faz no plano
ôntico do vivido e da experiência” (PAVIANI, 2009, p. 65). E buscar entender o que
seja filosofia, literatura já indica a busca por seus problemas filosóficos. Ainda, de
maneira semelhante, com Paviani a filosofia e literatura são duas linguagens
específicas, às vezes próximas e outras distantes, e tendem a se encontrar em
grandes temas metafísicos (PAVIANI, 2009, p. 70).
É importante salientar, que os personagens Werther e Ângela foram o ponto
de partida para o aprendizado do desvelamento conceitual – dos cinco problemas
filosóficos, que no total foram dez. As discussões foram sobre a felicidade, naturezanaturalismo, sentimento-emoção, poesia, suicídio, aprender a viver, liberdade, paixão
existência e fé. Ademais, a questão que surge é a filosofia por ela mesma não
conseguiria despertar a disposição para o filosofar? Sim, mas buscamos um
caminho inverso, pois a literatura promove uma identificação e desperta as emoções
dos leitores, em processo de alteridade com o outro, isto é, o personagem. O leitor e
a leitora são convidados a vivenciar junto as experiências, assim, nesse processo de
identificação e catarse os alunos passam a sofrer junto as angústias de Werther,
tornam-se seu confidente, o mesmo acontece com Ângela buscando a essência das
coisas.
A filosofia é mais que uma disciplina curricular, ela é um modo de vida.
Acreditamos que, para além dos conteúdos curriculares, ela nos permite encontrar
um caminho para viver melhor. Por fim, não seria absurdo pensar a literatura como
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fonte de problematizações filosóficas e reconhecer que, muitas vezes, as duas
esferas se misturam, pois, ao mesmo tempo que alguns filósofos adotam a literatura
como estilo ou recorrem a elementos da escrita literária para desenvolver sua
filosofia.
Não obstante, nos aventuramos a pensar os escritos de literatura, em especial
os romances, como possibilidade de método para o ensino de filosofia, pois dessa
transação epistemológica surge uma experiência com o filosofar, ou seja, com o
pensamento.
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HEIDEGGER

11. ESPACIALIDADE E CORPOREIDADE: UMA DISCUSSÃO HEIDEGGERIANA
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Arlindo Antonio do Nascimento Neto1
RESUMO
A discussão heideggeriana acerca do corpo e da corporeidade envolve uma
discussão sobre a espacialidade, que se insere na crítica que o autor faz à
caracterização cartesiana de mundo como res extensa, apenas como espaço
mensurável. No presente trabalho, pretendemos pensar a relação entre espacialidade
e corporeidade do Dasein na obra Ser e tempo, recorrendo a um diálogo com a obra
Seminários de Zollikon. Neste interim, abordaremos as acusações de negligência ao
tema do corpo e da corporeidade sofridas por Heidegger, a fim de averiguar se o
filósofo não nos lega uma análise deste problema.
Palavras-chave: Corpo. Corporeidade. Dasein. Espacialidade. Heidegger.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho objetiva investigar a relação existente entre problema do
corpo e a espacialidade na filosofia de Martin Heidegger. Para tal fim, paralelamente,
abordaremos as acusações de negligência ao tema do corpo em sua obra capital, Ser
e Tempo (1927). Com isso, investigaremos se Heidegger não nos lega uma análise
sobre a relação da corporeidade com os modos de ser do ente humano, nomeado por
ele de Dasein, termo utilizado pelo autor (1983, p.58) para nomear o ser humano e
abarcar tanto o relacionamento do ser com a essência do homem como a abertura
do ser enquanto ser mesmo. Assim, com o termo “ser-aí” (Dasein), é designado aquilo
que foi experimentado com “lugar da verdade” e doação do sentido do ser.
Heidegger sofreu acusações de ter negligenciado a questão acerca do
problema do corpo em suas análises fenomenológicas sobre os modos de ser do
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Dasein. Exemplos disto são críticas como a de Harr sobre a ausência do problema da
animalidade na análise do existir humano; a de Krell sobre a carência de uma
interrogação a respeito da vida do Dasein; a crítica sobre uma neutralidade de gênero
do Dasein, o que culminaria na inexistência de uma diferença sexual, feita por Derrida;
e, por fim, a crítica sobre uma indiferença em relação ao fenômeno do nascimento,
colocada por Henry (CIOCAN, 2001, p.61-62). Waelhens (1950, p.371) afirma que
quando lemos Ser e Tempo não podemos localizar sequer dez linhas acerca da
estrutura do conhecimento sensível e do corpo.
A partir da obra Seminários de Zollikon (2017), é possível notar que a
abordagem do corpo e da corporeidade exige uma crítica à maneira como a
modernidade pensou o corpo, especialmente a filosofia de Descartes; exige, ainda,
uma diferenciação entre os conceitos de Körper (corpo material) e Leib (corpo vivido).
Esta diferenciação implica por sua vez, num aprofundamento sobre a concepção de
espacialidade tratada pelo autor, visto que o Dasein é espacial em si mesmo, no
sentido de ordenar o espaço e da espacialização em sua corporeidade (HEIDEGGER,
2017, p.101). Deste modo, podemos compreender que o Dasein não é espacial por
ser corporal, mas que esta corporeidade só é possível porque o Dasein tem a
espacialidade como um constituinte ontológico.
Neste contexto, consideramos pertinente investigar se a ausência de um maior
número linhas sobre a corporeidade no tratado Ser e tempo implica dizer que a
filosofia de Heidegger negligenciou o problema do corpo. E, ainda, investigar se
caberia afirmar que, no escopo do tratado de 1927, ao tratar da espacialidade do
Dasein, Heidegger não introduz uma discussão sobre a corporeidade ou se, no
contexto desta obra, apenas essa constituição ontológica do ser do humano foi
pensada para, num outro momento, examinar a sua corporeidade.
2 A “DESTRUIÇÃO” DA TRADIÇÃO METAFÍSICA
Em sua obra, Heidegger busca desconstruir a concepção de homem como
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ζωον λόγον έχον. Esta tarefa de promover uma destruição (Destruktion)2 da tradição
metafísica guia todo o escopo da filosofia heideggeriana (HARR, 1997 p.120-121). Ao
compreender o ser humano como Dasein, escapamos das categorias legadas da
tradição metafísica que acabavam por reduzir o homem a um “animal racional” ou a
um sujeito que objetifica o real. O Dasein é caracterizado pelos seus existenciais,
diferenciando-se assim dos chamados “entes intramundanos” (“coisas” que são
usadas e/ou apreendidas pelo Dasein). Enquanto as “coisas” estão dentro do mundo,
o Dasein não existe num primeiro momento para só se relacionar posteriormente com
o mundo, mas existe como ser-no-mundo. É interessante destacar o sentido que
mundo adquire em sua filosofia. Para Heidegger, a compreensão de mundo como
conjunto de entes (árvores, casas, pessoas, animais, etc...) é ôntica, pois não acessa
o ser do mundo. O autor vê o mundo como constituinte existencial do Dasein, desta
forma, os entes que encontramos no mundo o pressupõem, mas não o são. Para o
pensador alemão, o mundo é um todo autorreferente de sentidos que se abre para o
existir do ente que nós memos somos. Essa visão se opõe diametralmente à noção
cartesiana de mundo, que tem a extensio como determinação ontológica de mundo
e o entende como uma coisa separada e distinta do ser humano. Segundo Descartes
(apud DONATELLI, 1999), o ser da res corpórea é a substância; o sentido que o
filósofo dá a substância é, no entanto, ambígua, pois pode determinar tanto o ente
quanto o seu ser.
Conforme Heidegger (2015, p.140-143), quando Descartes identifica a
extensio como a substancialidade da res corpórea, ele faz disso fundamento
ontológico dos atributos desta res. As explanações cartesianas tem, de acordo com
Heidegger (2015, p.143-146), como base inequívoca a noção de substância, sendo a
substância independente de outros entes para ser o que é. Para o pensador moderno,
a substância serve para definir duas dimensões distintas: a res cogitans e a res
extensa.

2

A desconstrução aqui não significa uma negação da tradição, mas, “Desconstruir significa, de facto,
reconstruir, visto que se trata de reencontrar um solo de origem, uma base fenomenal com conceitos
usados, dado que se trata “ao des-construir representações tornadas usuais e vazias... de recuperar
as experiências do ser que estão na origem da metafísica” (HAAR, 1997, p.120-121).
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A substancialidade é a ideia de ser a que remete a caracterização ontológica da
res extensa. [...] Por substância só podemos entender um ente que é de tal modo
que para ser não necessite de nenhum outro ente. O ser de uma “substância”
caracteriza-se por uma não necessidade. O que em seu ser não necessita
absolutamente de outro ente satisfaz, em sentido próprio, à ideia de substância
– este ente é o ens perfectissium. [...] O ente que não for Deus é ens creatum.
Entre ambos os entes subsiste uma diferença “infinita” de ser e, apesar disso,
chamamos de ente tanto o criado como o criador. Usamos, por conseguinte, a
palavra ser numa tal extensão que o seu sentido abrange uma diferença “infinita”.
Por isso e com certo direito, podemos chamar também o ente criado de
substância (HEIDEGGER, 2015, p.143-144).

Em Descartes, temos mesmo um recuo em relação à abordagem do problema
do ser, se comparado com a tradição Escolástica. Para o filósofo, este recuo indica
que Descartes “deixou sem discussão o sentido de ser e o caráter de “universalidade”
desse significado contido na ideia de substancialidade” (HEIDEGGER, 2015, p.145).
Temos assim um esvaziamento da questão pelo sentido do se, algo que influenciou
toda filosofia posterior. O erro de Descartes está, para Heidegger, na via de acesso
que o pensador escolheu para acessar o fenômeno do mundo, a quantificação
matemática.
Na modernidade, a ideia antiga de ser humano como “animal racional” ganha
nova roupagem, sendo adaptada à relação sujeito-objeto. Do conceito de animal
racional, a modernidade retém e desenvolve de forma mais expressiva a
racionalidade. A animalidade, por sua vez, é vista apenas sob o ponto de vista
matemático, como substância que possui extensão e pode ser mensurada. No
entanto, não se trata apenas de acreditar que o ζωον λόγον έχον tornou-se sujeito,
mas de compreender o processo pelo qual “a ideia antiga de animal racional vai ser
progressivamente adaptada ao novo pensamento do sujeito” (HARR, 1997, p.125).
Para Heidegger, isso não resulta de uma mudança essencial do ser humano, mas de
uma mudança na essência da verdade.
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3 A MUNDANIDADE DO MUNDO CIRCUNDANTE
Para Martin Heidegger, um conhecimento ancorado na perspectiva físicomatemática não abarca toda problemática acerca do mundo, visto que este é
compreendido por ele como constituição ontológica do ser do Dasein. No entanto,
esta interpretação cartesiana possui um mérito: demonstrar que o espaço é um
determinante de mundo, pois a espacialidade faz parte dos entes (PASQUA, 1993,
p.59). Antes de adentrarmos nesta discussão sobre a espacialidade é necessário,
entretanto, definirmos brevemente o sentido que o filósofo destina à expressão
Mundanidade do mundo circundante.
Compreendemos o mundo agindo no mundo circundante (Umwelt), num
horizonte de sentidos que nos abre o encontro para entes disponíveis, logo, a
mundanidade do mundo inclui a lida com os entes intramundanos. Conforme Pasqua
(1993, p.46-48), o Dasein acaba por criar um mundo no qual possa se reencontrar; o
seu primeiro movimento consiste em utilizar os entes que se encontram à-mão
(Zuhandenheit), como instrumentos (πραγμάτα)3. A “utilização” é, por conseguinte,
mais originária para o Dasein que a “contemplação”. Os entes intramundanos que
vem ao encontro do Dasein não são originalmente objetos de um conhecimento
teórico, mas algo que, inicialmente, uso, assim, o comportamento prático tem uma
prevalência sobre a abstração que teoriza. Este comportamento não é, no entanto,
“a-teórico”, pois uma espécie de saber prático orienta a ação, guia os modos de uso
de acordo com a condição do ser do Dasein que busca sempre um abrigo, visto que
está sempre fora de si, projetando-se, “ek-sistindo”. O ser do ente-à-mão
(Zuhandenheit) consiste na maneabilidade e o acesso a ele é inicialmente guiado pela
circunvisão (Umsicht), que orienta seu “modo de uso”. O ponto de vista teorizador,
contemplativo e científico é, então, secundário:
É apenas no manuseio que um instrumento se deixa descobrir em seu ser, e seu
aspecto exterior tem um papel quase irrelevante neste processo. A visão própria
3

No parágrafo 15 de Ser e Tempo, Heidegger (2015, p.116) explica que os gregos utilizavam o termo
πραγμάτα (pragmata) para dizer as “coisas”, “aquilo que se lida (πρᾶξις)”; esquecendo, entretanto, do
caráter “pragmático” destes πραγμάτα. O termo é por ele empregado no intuito de destacar o
instrumental destes entes, opondo-os às meras coisas dadas.
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à percepção de um instrumento é sempre ofuscada pela presença dominante da
manualidade. A “visão” inerente ao saber usar já traz em si mesma não somente
a certeza própria da experiência, mas também o sentido de subordinação, ou de
acomodação, às múltiplas designações de um instrumento. A isto corresponde o
conceito de circunvisão (Umsicht), a apreensão de toda a conjuntura, que inclui
não apenas o conhecimento de um instrumento e de seu uso específico, mas
abarca igualmente o material utilizado, a própria obra e, por fim, o Dasein mesmo.
Na circunvisão não se dá, por exemplo, uma aproximação teórica de algum objeto,
ou um lidar que oriente o Dasein para um conhecimento desta natureza. A forma
como o mundo se abre na circunvisão, ou seja, o modo de encontro com os
instrumentos que aí se dá, não contempla os objetos tematicamente, mas, antes,
a “visão” de todo da circunvisão é ela própria orientada a partir das referências
emitidas pelo mundo ambiente (PÁDUA, 2005, p.68).

A pura percepção, o ver teorético, para Heidegger, tem sempre um caráter
derivado. Quando estou atuando no mundo da lida cotidiana, a minha relação
originária com os entes é de uso, ocupação; e encontro-os no modo da manualidade
– sigo sempre em minha cotidianidade mediana, guiado pela circunvisão. Quando,
por uma falta ou impertinência do manual em relação ao campo que se abre na ação,
meu horizonte de uso é quebrado, tomo distância do ente. Em função disso, saio do
circuito da circunvisão e os entes que eu acessava como entes-à-mão passam a ser
acessados como entes simplesmente dados.
De modo sumário, podemos dizer que descubro o mundo circundante no agir
e quando há uma quebra do contexto de uso, me distancio deste, fico sem agir, de
modo que, quando não há uso, há uma “desmundanização” (HEIDEGGER, 2006) 4 .
Quando o ente deixa de surgir como disponível é que o mundo pode se manifestar e
manifesta-se “em prol de uma ruptura”, de um vazio que é causado pela falta do
utensílio. Para que eu possa estar numa presença objetificadora diante de um ente

4

Pode-se articular a explicação do Umwelt em três etapas, 1) Destacando a estrutura fenomênica do
Umwelt enquanto tal; 2) o mundano do Umwelt enquanto ocorrência de mundo e com ele do Dasein
em seu etar-sendo-em e; 3) a descoberta e elaboração do espaço como desmundanização do mundo.
Deste modo, como será tratado a seguir, a transformação da distância enquanto existencial (Entfernung) em distância como categoria, se dá pelo processo de desmundanização (HEIDEGGER, 2006,
p.280-286).
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(como nas ciências naturais), é preciso que o mundo “se recue”. A desmundanização
consiste, portanto, na destruição da rede de relações existentes entre os entes
quando o utensílio se apresenta danificado ou inapropriado. No mundo da lida, os
entes remetem uns aos outros; neste horizonte de remissões, o ente é sempre “serpara”. A expressão “Ser-no-mundo” indica que o mundo é parte do ser do Dasein,
sendo assim uma relação essencial e não acidental. Não podemos categorizar o
Dasein porque ele é possibilidade de ser.
O mundo se anuncia no ente intramundano e a circunvisão nos guia no agir
cotidiano. Esta forma como Heidegger pensa nossas relações com o mundo vai de
encontro à maneira como a tradição metafísica pensou a relação sujeito-objeto, a
qual indica uma substancialidade que o ser-no-mundo não possui. Nessa
perspectiva, conforme Heidegger (2017, p.122), os entes são colocados previamente
como objetos, e só como objetos “de uma possibilidade universal”. A verdade das
coisas é assim entendida apenas no sentido da “objetidade dos objetos”, não como
“coisalidade das coisas em si”, em outras palavras, a verdade é, por definição, aquilo
que pode ser averiguado de modo claro e distinto pelo eu (ego) que o representa.
O conhecimento é um modo de ser do Dasein fundado em seu “ser-em” e que
se dá quando não posso mais ocupar-me com algo. O mundo “se abre” para o Dasein
na ocupação. Essa abertura, no entanto, não deve ser compreendida como um caráter
geométrico, passível de mensuração; isso seria equivalente a reduzir a questão a uma
dimensão ôntica. Deste modo, pensar a relação do Dasein com o mundo nos remete
a discussão sobre a espacialidade no horizonte de Ser e Tempo.
4 A ESPACIALIDADE DO DASEIN E DOS ENTES INTRAMUNDANOS
Se entendermos que o espaço constitui o mundo, isso implica pensar que,
consequentemente, as coisas que nele se encontram possuem um carácter espacial.
Heidegger (2015, p.155-158) aponta que a existência é um deslocamento, isso
implica dizer que o ser do Dasein é lançado para se encontrar num mundo que “se
abre” à sua passagem, lhe fornecendo instrumentos, entes disponíveis à mão
(Zuhandenheit), utensílios. Estes utensílios possuem um “lugar para”, uma utilização
possível dentro de conjunto de utensílios disponíveis no mundo circundante do
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Dasein, no lugar para onde o Dasein se dirige a fim de encontra-los. É este “para onde”
que o filósofo vai nomear de região (Gegend).
O ser-à-mão tem uma proximidade a partir da minha região, a partir de uma
conjuntura de uso que “se abre” ao Dasein. Assim, por exemplo, na região de ação de
um pedreiro aquilo que “se abre” são tijolos, cimento, argamassa etc.; aquilo que se
abre no horizonte de uso de um padeiro são pães, farinha, fornos etc. A região se
relaciona sempre com o uso e não com a distância no sentido matemático, tendo em
conta sempre um caráter de familiaridade:
A região é essencialmente orientada ao “para onde”, a direção. Esses fenômenos
- proximidade, distância, direção - oferecem a primeira estrutura básica do
entorno; levando em consideração a unidade dos fenômenos mesmos, pode-se
dizer que o entorno do mundo é a proximidade e o afastamento como região
daquilo que se ocupa o ocupar-se. [...] Em ambos os elementos estruturais,
porém – região, proximidade e afastamento, residem o que se diz ser orientado
pelo próprio Dasein que está ocupando. (HEIDEGGER, 2006, p.282-283, grifos do
autor).

A espacialidade do modo de ser do Dasein se difere da espacialidade dos entes
intramundanos. Nestes entes destituídos do modo de ser do Dasein a distância é
uma determinação categorial. O Dasein está no mundo de maneira preocupada ou
ativa, se orienta no mundo aproximando-se do lugar ocupado por cada utensílio. Esta
ocupação é um “dis-tanciamento” (Ent-fernung), entendido aqui como uma
supressão da distância, tendência essencial do Dasein. O Dasein “abre mundo” para
se aproximar, para ir em direção a algo. Dizendo “aqui” o Dasein designa aquilo de
que está próximo de si.
Os fenômenos do distanciamento, da região e da orientação engendram uma
percepção de proximidade direcionada, que estipula as espacialidades dos entes
intramundanos e do próprio Dasein. Além do dis-tanciamento, o ente que nós
mesmos somos possui o caráter constitutivo do direcionamento (Ausrichtung).
Conforme Pádua (2005, p.86), estas duas características da espacialidade do Serno-mundo não são apontadas de maneira injustificada; elas refletem o "para onde"
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intrínseco ao "já estar sempre lançado" para fora de si do Dasein, além de reforçar
sua tendência a proximidade. Em sua espacialidade, o Dasein transporta consigo
mesmo um direcionamento na forma dos sentidos de direita/esquerda, em cima/em
baixo, entretanto. Pádua (2005, p. 92) delineia ainda que não devemos entender estes
sentidos somente como subjetivos, uma vez que eles só se estabelecem "no estar do
Dasein no mundo". Orientar-se ou direcionar-se é simplesmente compreender o que
os lugares do mundo nos dizem e interpretar suas referências, seus “para onde”.
No parágrafo 23 de Ser e Tempo, podemos observar o tema do corpo sendo
abordado de uma forma breve pelo autor, que admite que não irá se ater de forma
aprofundada no tema neste momento. O Dasein se orienta no mundo pelo ser-nomundo da ocupação, assim, pensar a espacialidade do Dasein não significa apenas
pensá-lo como uma “coisa-eu” dotada de corpo material (Körper) que ocupa um lugar
no espaço, pois o Dasein só é como um ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2014, p.163). Ao
falar do direcionamento do Dasein, Heidegger não utiliza do termo Körper (corpo
material), mas Leiblichkeit para definir a corporeidade humana. Essa escolha de
palavras não é arbitrária, mas aponta para uma profunda discussão com a herança
que a modernidade nos legou sobre nossa dimensão corpórea.
Heidegger (2014, p.163-164) nos alerta que, para Kant, a relação de
espacialidade é um a priori da instituição sensível, juntamente com o tempo. A
espacialidade, conforme Heidegger, diferentemente do que afirmava Kant, é inerente
ao ser-no-mundo. Isso implica, por exemplo, na compreensão de que esquerda e
direta não são determinações subjetivas, mas sim direções num mundo já presente.
Dis-tanciamento (Ent-fernung) e direcionamento (Ausrichtung) são, portanto,
especificidades da espacialidade do Dasein que determinam sua ação espacializante.
O autor de Ser e tempo pensa tal relação a partir de um aspecto distinto do
modelo kantiano: porque eu já sou sempre lançado em mundo das minhas
familiaridades e assim, tenho na minha condição uma espacialidade ontológica, é
que posso me direcionar ou me afastar de algo. Conforme demonstrado no parágrafo
24, existir é lançar-se sempre para o mundo. O espaço está no mundo na medida em
que o ser-no-mundo, constitutivo do Dasein, já se descobriu sempre no espaço.
Neste interim, nem espaço está no “sujeito”, como afirma Kant, nem o mundo está no
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espaço. O mundo é um existencial, um constituinte ontológico de Dasein: só existo
enquanto ser-no-mundo.
5 O PROBLEMA DO CORPO
Como vimos, Ciocan (2001, p.62) nos alerta que para alguns autores,
sobretudo filósofos de língua francesa, certas falhas presentes na obra Ser e Tempo
se devem a uma negligência heideggeriana em torno do tema do corpo. Segundo
Caron (2008, p. 311), enquanto Sartre censura o filósofo pela pouca quantidade de
linhas dedicadas ao problema do corpo em Ser e Tempo, D. Frank denuncia um
fracasso da obra neste ponto. Dada a veemência destas críticas, cabe-nos uma
observação: seria intenção do autor, no livro citado, tratar deste problema?
Novamente conforme Caron (2008, p.310), Heidegger não poderia tratar o tema de
forma mais profunda, pois algo inerente a esta obra proíbe tal tratamento. No entanto,
as bases para que este problema seja abordado já aparecem no escopo da obra.
Heidegger nunca pretendeu em Ser e Tempo colocar a questão do corpo, uma
vez que o projeto geral da obra é superar toda antropologia para colocar em questão
não o homem, “mas o que o homem e o ser se unem para produzir, a existencialidade
e o humor (Stimmung) do eu em si” (CARON, 2008, p.312). Para que Ser e Tempo
tenha falhado no problema do corpo, seria necessário que este problema o
preocupasse, algo que não ocorre, pois o propósito da obra é a analise ontológicoexistencial do Dasein. O problema do corpo assume, assim, uma posição secundária
na investigação, uma vez que ele travaria o avanço da analítica existencial visada
pelo autor. No entanto, é de fundamental importância notar que a ausência de um
maior número de linhas sobre o corpo no tratado não significa que a obra não tenha
introduzido o problema.
O comportar-se fundamental do Dasein é um “relacionar-se” (Ver-hältnis), o
que significa relacionar-se com o mundo e inserir-se no espaço que nos abre essa
possibilidade de relação. Toda relação com algo se inscreve no ser-no-mundo que
delimita o espaço de aparição no qual algo pode vir a me “pre-ocupar”. É neste ponto
que Ser e Tempo nos dá as bases para pensar o corpo.
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Nenhum corpo diferente do meu poderia aparecer sem o fundo que dá acesso ao
meu olhar e dá meu olhar a ele. Mas não tenho uma relação imediata com meu
próprio corpo, desde que o sinta e o perceba de forma direta? Heidegger
argumenta que essa noção de percepção imediata não tem sentido, já que toda
percepção passa pela mediação do Seinsverständnis: Não posso conceber meu
corpo como o que me diz respeito, se este corpo não aparecer primeiro no campo
fenomenal aberto pelo Dasein como meu, como minha própria carne (Leib). [...]
Antes de percebê-lo, existe a potência-de-perceber e sua própria essência
(CARON, 2008, p.313-314).

O corpo aparece ou se manifesta apenas para um Dasein, em consequência
disto, a sua estrutura não pode ser confundida com o corpo, no sentido de corpo
material (Körper), pois deve primeiro se manifestar e essa manifestação ocorre
apenas no reino da transcendência aberto pela ipseidade. A relação com o ser
precede nossa relação com o corpo (CARON, p. 314-315). Se o Dasein não se abriu
para áreas que vão além da sua fisicalidade, essa relação com o corpo não se tornará
aquela que vivemos. Nossa relação com a dor, por exemplo, seria diferente, uma vez
que somente o relacionar-se (Verhalten) inerente a si-memso é capaz de explicar a
transição da dor para o sofrimento. O sofrimento é a reprodução consciente da dor,
na qual ela persiste e se intensifica. O corpo só aparece relacionando-se, neste
interim, apenas a ipsiedade humana possui um corpo.
Heidegger pretende assim levar em consideração o status privilegiado do meu
corpo próprio no campo da aparência e destacar que este status é acessível
justamente pelo espaço implantado pelo Dasein. Visando este fim, o filósofo concede
ao corpo uma essência “ek-stática”. O corpo “co-participa” da essência ek-stática
do Dasein, da qual constitui o correlato da espacialização; mais uma vez de acordo
com Caron (2008, p.317), “A carne também já está fora, em contato com a coisa, e é
como carne que o Dasein se dá para perceber as qualidades de um ser”. É
corporalmente que o Dasein pode se aproximar dos demais entes, o corpo é assim
concebido como a ocasião de apreensão transportadora para a coisa por meio da
espacialização do ser-no-mundo. Deste modo, o corpo é o correlato espacial do ser
espacializante do Ser-aí. O corpo não é reduzido ao aqui que um “eu” ocupa
onticamente, mas se liga à extensão apreensiva do Dasein ek-stático.
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Nos Seminários de Zollikon (2017), Heidegger aponta que pensar a questão a
corporeidade humana é de fundamental importância para compreendermos a
interação mente e corpo, essencial à medicina psicossomática. Pensar a
corporeidade do Dasein para o pensador alemão envolve pensar sua espacialidade,
como abordado anteriormente, uma vez que o “o Dasein do homem é espacial em si
no sentido de ordenar o espaço e da espacialização do Dasein em sua corporeidade.”
(HEIDEGGER, 2017, p.101). Deste modo, podemos compreender que a corporeidade
só é possível no Dasein porque a espacialidade é um constituinte ontológico seu.
Deste modo, ao falar da espacialidade do Dasein em Ser e Tempo, a autor já nos dá a
base para pensar o problema do corpo.
A diferenciação possível entre corpo material (Körper) e corpo vivido (Leib)
consiste numa maior extensão dos limites do segundo. Esta diferença é então de
caráter qualitativo e não quantitativo.
O corporar do corpo [Leiben des Leibes] determina-se pelo modo de meu ser. O
corporar do corpo é assim um modo do Da-sein. Mas qual? Se o corpo como
corpo é o meu corpo em cada caso, então este modo-de-ser é o meu, e portanto
o corporar é codeterminado pelo meu ser-homem, no sentido da permanência
ekstática em meio aos entes na clareira. O limite do corporar (o corpo só é: corpo
uma vez que corpora) é o horizonte-do-ser no qual eu pertenço [aufhalten]. Por
isso, o limite do corporar se modifica constantemente pela mudança do alcance
de minha estada (HEIDEGGER, 2017, p.106).

É possível constatar ainda, em seus Seminários de Zollikon, que o filosofo
alemão parte de uma abordagem mediada pelo questionamento acerca de como a
ciência natural visa acessar o homem, julgando impossível a mensuração da
experiência somática através da via da compreensão objetificante que se traduz em
quantificações. Para o filósofo, toda vez que nos aproximamos de fenômenos
humanos com a intenção de mensurá-los, transgredimos o sentido destes
fenômenos, visto que a complexidade do existir humano sempre escapa à sanha
objetificante. Partindo destas ponderações, Heidegger aponta a problemática
envolvida na concepção de corpo humano legada pela modernidade, como algo
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passível de mensuração. Nesse sentido, indica que, ao pensarmos a corporeidade
humana, não devemos entendê-la exclusivamente à luz de sua materialidade, mas na
maneira como ela é vivenciada no existir.
Heidegger (2017) aponta que o corporar do corpo (Leiben des Leibes) é um
modo de ser do Dasein, ele “co-pertence” sempre ao ser-no-mundo, determinando
seu modo de ser em um mundo, de modo que eu só sou no mundo corporalmente.
Entendido como Leib (corpo vivido), o corpo humano não é só uma massa orgânica,
um corpo material (Körper), mas um modo de ser do ente que nós mesmos somos.
CONCLUSÃO
Como visto, o problema do corpo e da corporeidade em Heidegger envolve uma crítica
à modernidade e a tradição metafísica, de inspiração cartesiana. Desde a perspectiva
heideggeriana, um conhecimento ancorado na concepção físico-matemática não
abarca toda problemática do mundo, compreendido como constituição ontológica do
ser do ente que nós mesmos somos, o Dasein. Heidegger nos aponta que, na
ontologia tradicional, o mundo é pensado a partir da natureza, deste modo é
apreendido numa perspectiva ôntica e categorial, a qual ignora o fenômeno da
mundanidade e não compreende o Dasein como ser-no-mundo. A tradição pensou o
mundo pelo que é externo, pelo que “está fora”, como um ente natural fora de mim.
Pra Heidegger isso não alcança o fenômeno, pois mundo não é a simples somatória
dos entes intramundanos, mas horizonte de ser do ser-humano.
O mundo mais próximo do Dasein é aquele que “se abre” na ocupação, na lida
com os entes intramundanos guiados pela circunvisão. Essa abertura, no entanto,
não deve ser compreendida como algo de natureza geométrica, passível de
mensuração. A espacialidade do modo de ser do Dasein se difere da espacialidade
dos entes intramundanos, onde a distância é passível de determinação.
Nunca foi pretensão do filosofo em Ser e Tempo aprofundar-se no tema da
corporeidade humana, visto que a obra objetiva, sobretudo, definir ontologicamente
o Dasein. Nesta perspectiva, a questão da corporeidade assume um papel secundário,
uma vez que impediria o avançar da analítica existencial almejada. Isto, no entanto,
não equivale a dizer que o autor foi negligente em relação a este aspecto da
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existência humana, visto que, ao abordar a espacialidade do Dasein, em Ser e Tempo,
Heidegger já nos dá as bases para pensar a problemática do corpo.
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12. SOBRE A INDETERMINIDADE [UNBESTIMMTHEIT]: BREVES APONTAMENTOS
COMPARATIVOS ENTRE O SER PURO DE HEGEL E O SER-AÍ HEIDEGGERIANO
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Daniel Peres Santos1
Resumo
O seguinte trabalho visa apresentar uma possível semelhança de cunho filosófico
dentre dois tratamentos quanto a questão do ser (Sein) encontradas em dois autores
alemães, G.W.F Hegel (GH) e Martin Heidegger (MH). Para o devido fim, e com os
intuitos de precisão e brevidade, nos deteremos a análise comparativa a partir da
noção de Indeterminidade (Unbestimmtheit), presente explicitamente na obra de
Hegel, mas por vezes implicitamente no trabalho de Heidegger. Por essa razão, nos
ocuparemos especialmente das passagens iniciais do primeiro capítulo da “Ciência
da Lógica” (GH), da argumentação presente no §9 de “Ser e Tempo” (MH), e ainda da
obra de 1929, “Que é metafísica” (MH). Com isso, nosso texto divide-se em três
momentos, primeiramente, elucidamos a noção hegeliana das categorias ser e nada,
destacando o papel da indeterminidade como característica central para a nossa
devida aproximação. Segundamente, seguimos o caminho inicial do pensamento
heideggeriano, com ênfase na noção do ser-aí [Dasein] e suas particularidades
diferenciadoras de todo e qualquer outro ente, relacionando-o com a “nadidade
estrutural” de si próprio. Por fim, nos valemos das conclusões preliminares de ambas
argumentações filosóficas, para comparar e defender apontamentos de similitude
entre as devidas concepções, com destaque para a aproximação conceitual
possibilitada pelas figuras da indeterminidade e do nada.
Palavras-chave: ser; nada; Dasein; indeterminidade
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O filósofo alemão da cabana de Todtnauberg 2 , escreveu diversos textos
críticos,

ou

escritos

onde

realiza

o

que

chama

de

confrontação

[Auseinandersetzung], com os mais variados nomes da história da filosofia ocidental.
Dentre eles Hegel, o qual também não escapa da leitura “destrutiva”
fenomenológico-hermenêutica heideggeriana. Entretanto, não trataremos aqui nem
de analisar e contrastar pontos específicos já explorados pelo autor, nem mesmo de
um efetivo embate de dois gigantescos pensamentos da tradição. Heidegger nos
informa, nas suas aulas sobre Nietzsche, “Como no pensamento filosófico vigora o
laço mais elevado possível, todos os grandes pensadores pensam sempre o mesmo.
Todavia, esse “mesmo” é tão essencial e rico que nenhum indivíduo singular jamais
o exaure [...]” (HEIDEGGER, 2014, p. 28). Ao invés de argumentarmos a favor de uma
expressa e delimitada definição do “mesmo”, tomaremos de partida essa noção
como uma espécie de intuição, através da qual, mesmo indefinida, permite o acesso
à sua modalidade. De todo modo, ao estabelecermos o “pensar o mesmo” como a
nossa base de sustentação para a devida interação conceitual, nos é permitido
realizar os apontamentos comparativos entre, puro ser [reines Sein] e ser-aí [Dasein]
heideggeriano. Com isso, iniciaremos nossa apropriação filosófica com a “Ciência da
Lógica” de Hegel, e posteriormente passaremos aos textos de Heidegger.
2 SER E NADA
Considerado como a consumação máxima do Idealismo Alemão, a
peculiaridade do pensamento metafísico hegeliano se dá, primeiramente, pela direta
conexão entre ontologia e lógica. “Hegel chama a primeira parte de seu sistema de
“lógica” porque ela articula o ser do pensar. Ao mesmo tempo, ele a concebe como
ontologia porque ela articula o ser do pensar” (DUDLEY, 2018, p. 229). Com essa
aproximação, o filósofo possibilita apresentar tanto a formalização do seu sistema
quanto, simultaneamente, os aspectos da própria “realidade”. À vista disso, Hegel se
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Vilarejo da floresta negra (Schwarzwald) na Alemanha, onde Martin Heidegger tinha sua cabana.
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depara com o primeiro problema de todo iniciar de um novo sistema filosófico, a
saber, esse mesmo início [Anfang], em termos técnicos, com qual categoria devemos
dar início a lógica-ontológica? Levando a sério esse problema e dedicando o começo
de sua “Ciência da Lógica” a ele, o filósofo conclui, “O que faz o início, o início mesmo,
tem de ser tomado, portanto, como algo não analisável, em sua imediatidade simples
não preenchida, portanto, como ser, como o que é inteiramente vazio” (HEGEL, 2016,
p. 78). A categoria do ser, será então o ponto de partida para o começo da lógica, e
com isso, a primeira abertura de aproximação entre o pensamento dos dois autores
em questão. Todavia, o que efetivamente Hegel entende por “ser”? O que ele quer
dizer com “inteiramente vazio”?
De modo geral, algo inteiramente vazio é aquilo que não contém em si
nenhuma determinação, o vazio de “qualidades”, exatamente por isso, o perfeito
começo de todo e qualquer pensamento que visa progressivamente se tornar cada
vez mais concreto. Conforme dirá Hegel, “Em sua imediatidade indeterminada, ele [o
ser] é igual apenas a si mesmo e também não desigual frente a outro; não tem
diversidade alguma dentro de si nem para fora. [...] Ele é a indeterminidade e o vazio
puros” (HEGEL, 2016, p. 85). A referente característica de pura indeterminidade
[Unbestimmtheit], causa certa estranheza ao nosso pensar habitual (entendimento),
pois, de certa forma, imaginamos que algo para “ser algo”, contém em si alguma
propriedade que o define como o específico algo e diferente de outro. No entanto,
para Hegel, o ser puro é completamente “indiferenciável” de um suposto “outro”,
como também, não é em si, diferente, isto é, “[...] em si, compete-lhe o caráter da
indeterminidade, apenas em oposição ao determinado ou ao qualitativo” (HEGEL,
2016, p. 83). Em certa medida, o ser puro pode ser compreendido como
“determinado” por sua pura indeterminidade, enquanto em relação (ou oposição);
característica essa que não será encontrada em mais nenhuma outra categoria da
lógica, exceto pela figura do nada. Portanto, o que é o nada? Podemos dizer que ser
e nada são o mesmo? Qual o papel da indeterminidade nessa relação?
Se por um lado Hegel postula o puro ser como o início de sua lógicaontológica, por outro vemos que a categoria do nada se apresenta, aparentemente,
como também iniciador, pois “O ser, o imediato indeterminado, é, de fato, nada e nem
mais e nem menos do que nada” (HEGEL, 2016, p. 85). Primeiramente, parece que
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não devemos distinguir ser e nada entre duas categorias diferentes, por certo, o
próprio autor nos indica sua igualdade, se, contudo, ainda queiramos distingui-los, a
sua diferença se dará somente pelo próprio movimento de determinação do ser. Dito
de outra forma, o que possibilita uma diferenciação entre essas duas categorias
iniciais, é exatamente o movimento de uma à outra, como o filósofo informa, “O que
é a verdade não é nem o ser nem o nada, mas que o ser não passa, mas passou para
o nada e o nada não passa, mas passou para o ser.” (HEGEL, 2016, p. 86). Aqui, ao
introduzir a categoria do devir, ainda em forma primitiva, vemos a diferenciação se
dar na constante passagem de um para outro, assim como a diferenciação ser em si
essa passagem, em verdade, é a própria passagem o diferenciar. Por conseguinte, o
que se entendia como “diferente” no ser puro, não podia nem ser constatado
(somente visado 3 ) dado que lá a própria diferença ainda não se dava, por isso a
igualdade entre ambos, ser e nada.
Ademais, Hegel reforça que “[...] tão correto como a unidade do ser e do nada,
é também [o fato] que são pura e simplesmente diferentes; que um não é o que é o
outro” (HEGEL, 2012, 180). Todavia, a diferencialidade entre eles, provada pelo devir,
é já um ponto além da necessidade comparativa a qual nos deteremos, em verdade,
é exatamente a igualdade entre ser e nada o aspecto mais curioso à nossa análise.
Retomemos, portanto, essa temática, apontando que, “Ser puro é simplesmente
outro termo para “o que é”; tudo quanto seja pensado em algum sentido é, ou seja,
pressupõe a categoria do “ser puro” [...]” (SINNERBRINK, 2017, p. 42). Sem dúvida, a
indeterminidade (completo vazio, ausência total de conteúdo, etc.) do ser é o que o
mantém como igual ao nada, portanto, ao pressupor a categoria do ser puro – em
todo e qualquer outro ente [Seiende] – trazemos juntamente o nada puro, pois esse
não deve ser entendido como um “não-ser”. Hegel esclarece, “[...] o nada contraposto
a algo, o nada de qualquer algo é, então, um nada determinado. Porém, aqui, é preciso
tomar o nada em sua simplicidade indeterminada. [...] mero não” (HEGEL 2016, p. 86).
Com isso, é possível carregar o nada em si enquanto nada puro, juntamente com o
ser enquanto ser puro, aliás essa aparente contradição já resolvida ao modo
hegeliano, i.e., incorporada ao encadeamento de determinações, nos servirá de

3

Cf. §88 da Enciclopédia das Ciências Filosóficas.
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auxílio para a seção final.
3 SER E DASEIN
Iniciaremos nossa abordagem ao pensamento de Heidegger, a partir do ponto
de começo presente em “Ser e tempo", a saber, a necessidade de mais uma vez nos
questionarmos quanto ao ser. “Temos hoje uma resposta à pergunta sobre o que
pretendemos significar propriamente com a palavra “ente”? De modo algum. Assim,
é preciso, pois, refazer a pergunta pelo sentido de ser. Estamos hoje ao menos
perplexos por não entender a expressão “ser”. De modo algum” (HEIDEGGER, 2012b,
p. 31). O caráter ímpar do questionamento heideggeriano, se dá primeiramente pela
distinção entre um perguntar quanto à “o que é” (ente) [Seiende] e um perguntar pelo
próprio caráter de ser [Sein] daquilo que é. Por essa razão, partimos aqui de uma
formalização bem diferente de Hegel, estamos em um patamar em que não se
pressupõe nem a capacidade de se falar do ser (enquanto tal), mesmo que já se tenha
grandes “avanços” perante o perguntar do ente. Heidegger distingue, aquilo que é, é
o ente, e não o ser, já o ser propriamente, não foi devidamente questionado, teria sido
esquecido e “entificado”, i.e., a resposta metafísica à pergunta τί τὸ ὀν 4 (que (é)
“ente”?), teria sido respondida com algum outro ente. O filósofo esclarece, “O que é
isso, porém, que constitui o ente enquanto um ente? Como é que devemos chama-lo
senão justamente de o ser? [...] O que é questionado é o que o ser do ente é, não o
que o ente é” (HEIDEGGER, 2012a, p. 58).
Exatamente por essa perspectiva particular, Heidegger vai procurar o meio de
acesso ao ser, já que não queremos nem “pressupor” nada sobre ele (similar a Hegel),
mas também, não queremos assumi-lo como impassível de inquirição por ser “[...] o
conceito “mais universal” [...] um conceito indefinível [...] [e] o conceito que-podeser-entendido-por-si-mesmo” (HEIDEGGER, 2012b, p. 35-37). Os referidos
“preconceitos” da tradição metafísica não são necessariamente negados aqui,
somente

são

desclassificados

como

determinantes

quanto

ao

nosso

comportamento perante o interrogar estritamente ontológico, i.e., que trate
4

A forma na língua grega clássica de se perguntar pelo “o que é”, muitas vezes traduzido por “o que
é o ser”, porém, conforme explicado, para Heidegger, o que é, é o ente.
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efetivamente do ser, em contraste ao interrogar ôntico, o qual lidou com o ente. Dito
de outro modo, o filósofo sabe muito bem que seria impossível para nós operarmos
em qualquer medida – enquanto seres humanos – sem que já não tivéssemos
alguma compreensão de ser. Por isso mesmo, o ser-aí (aquele que compreende ser)
deve ser nosso ponto inicial da investigação, pois, “Esse ente que somos cada vez
nós mesmos e que tem, entre outras possibilidades-de-ser, a possibilidade-de-ser
do perguntar [...]” (HEIDEGGER, 2012b, p. 47). Com isso, o ser-aí se distingue perante
todo e qualquer outro ente por seu caráter pré-ontológico (já compreende ser) e
ôntico-ontológico (é ente e tem a possibilidade de “acesso” ao sentido de ser em
geral).
Claramente, não intentamos destacar todas as características desse ente – o
qual somos – expostas por Heidegger em “Ser e tempo”. Por isso, nos será suficiente
observarmos apenas dois principais pontos: 1) o modo de ser do ser-aí em
comparação aos outros entes; e 2) o que há de único neste modo de ser. Com isso
em mente, encontramos no §9 da mesma obra referida, pela primeira vez até então,
a devida apresentação do ente privilegiado, ressaltando o seu modo de ser, a saber,
a existência [Existenz]. “[...] ao escolhermos para o ser desse ente a designação de
existência, o termo não tem e não pode ter a significação ontológica do tradicional
termo existentia [...]. Para evitar a confusão, empregamos sempre para o termo
existentia a expressão interpretativa subsistência.” (HEIDEGGER, 2012b, p. 139). Em
outras palavras, o “existir” da tradição metafísica não cabe ao ser-aí, esse não é algo
que

“está

presente”

como

os

demais

outros

entes

subsistentes

[die

Vorhandenheiten]. Enquanto esses são detentores de propriedades e pensados em
termos de categorias, aquele é determinado somente por como ele “é” a cada vez que
ele “é”. O ser-aí, deve ser, para ser, isto é, não possui nenhuma espécie de essência
a priori a sua dejecção ao mundo, não é um “animal racional” até antes mesmo de
nascer, não há em si propriedades que o definam e se mantenham sempre em
qualquer tempo-espaço.
Consequentemente, o que há de único aqui é que, “A “essência” desse ente
[ser-aí] reside em seu ter-de-ser” (HEIDEGGER, 2012b, p. 139), mais precisamente, o
que há de essencial ao ser-aí é o fato de ele nunca “parar” em um modo-de-ser
dentre suas possibilidade-de-ser. O próprio modo de ser desse ente – Existenz –,
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impossibilita que ele se “detenha” somente àquele modo ao qual ele se encontra em
um determinado momento; conforme a explanação de Heidegger, os caráteres desse
ente são “[...] modos-de-ser cada vez possíveis para ele e somente isso [...]”
(HEIDEGGER, 2012b, p. 141, grifo nosso). O questionamento, “o que é”, também não
concerne ao ser-aí, pois ele sempre é aquela possibilidade de ser determinada
possibilidade, por isso, uma pergunta porventura mais eficaz seria “quem é” o ser-aí.
Desse modo, o filósofo inaugura uma original consideração sobre o ente que nós
somos, não imputando-o nenhuma especificidade que o possa concretizá-lo ao
ponto de perder sua capacidade de sempre ser outro modo de ser. Porém, por nós já
sempre estarmos jogados no mundo, já experienciarmos sentido, e assim,
compreendermos ser (seja qual for a maneira), não alcançamos a nossa
originariadade (modo de ser original) na cotidianidade, já sempre somos dessa ou
daquela maneira. Isto posto, ambos os pontos enunciados anteriormente foram
abarcados, todavia, ainda fica em aberto quais a “pontes” possíveis entre Hegel e
Heidegger nos temas exibidos.
4 APONTAMENTOS FINAIS
Inicialmente, devemos pontuar a não-semelhança dos contextos filosóficos
que se encontravam os dois autores em questão: de um lado, Hegel e seus
contemporâneos, empenharam-se em responder aos trabalhos de Kant, elaborando
sistemas “totais”. Já Heidegger, por outro lado, se localiza – no início de seu trabalho
– muito mais próximo ao pensamento fenomenológico husserliano, advindo de uma
leitura crítica às filosofias de sistemas. Ademais, Heidegger não descarta o avanço
hegeliano no pensamento metafísico, isto é, “O ponto de vista do entendimento
pressupõe que existe uma lacuna entre o sujeito pensante e o objeto de seus
pensamentos [...]. A filosofia sem pressupostos, no entanto, não pressupõe
absolutamente nada sobre a subjetividade nem a objetividade” (DUDLEY, 229, 2018).
Entretanto, não é suficiente para o filósofo da floresta negra, a simples não assunção
da pressuposição, pois mesmo essa se mantém no horizonte metafísico, ainda
apenas no prisma da filosofia sujeito-objeto. Por conseguinte, mesmo que Hegel
venha a não pressupor nada sobre o ser, Heidegger irá dizer que essa mesma não
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pressuposição já está pautada em uma determinada compreensão-de-ser
[Seinsverständnis], a saber, aquela “falsa” equivalência de raiz grega entre ser e o que
é.
De qualquer forma, o principal apontamento de similitude para nós, entre os
dois pensadores, situa-se exatamente na concepção da indeterminidade. Se para
Hegel o ser é “completamente” indeterminado, em Heidegger, o ser-aí, por um lado,
“[...] sempre retém o modo do ser possível em todas as suas possibilidades de ser
[...]” e por outro, “[...] [é] um ente que não tem nenhuma determinação para além de
suas possibilidades de ser no tempo finito de ser essas possibilidades” (CASANOVA,
2021, p. 15). Isto quer dizer, dentre todos os modos de ser do ser-aí, encontra-se o
poder-ser, que nada mais é do que a própria possibilidade-de-ser aquilo que ele não
é, carrega em si, a constante indeterminidade5. Com isso, como vimos, ele é de certa
forma determinado por essa própria indeterminidade (pois há de ser no horizonte das
possibilidades). Além disso, quando ao investigar a estrutura existencial do ser-aí,
Heidegger busca o momento originário desse ente, e se depara – após todo o
movimento do encontrar-se [Befindlichkeit] na tonalidade afetiva [Stimmung] da
angústia – com o próprio nada.
“O nada se revela na angústia – mas não enquanto ente. Tampouco nos é dado
como objeto. A angústia não é uma apreensão do nada. [...] Somente com base
na manifestabilidade originário do nada, o ser-aí do homem pode chegar ao ente
e nele entrar. Na medida, porém, em que o ser-aí assume, de acordo com sua
essência, um comportamento em relação ao ente que ele próprio não é e que ele
próprio é, ele já sempre provém tal ser-aí do nada manifesto. Ser-aí quer dizer:
estar suspenso dentro do nada” (HEIDEGGER, 2008, 123-125).

Destarte, tudo que o ser-aí pode vir a ser, provém de um momento originário
em que se encontra em meio ao nada, entretanto, poderíamos pensar o “nada
estrutural” (que se encontra na própria estrutura do ser-aí) como o não-ser do ente
em questão. Porém, em verdade, se o ser-aí é originariamente em sua nadidade, ele

5

Heidegger utiliza explicitamente o termo indeterminidade [Unbestimmtheit] em “Ser e tempo”. Cf.
§62.
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“é” nada. Assim como o ser puro de Hegel é determinado pela sua completa
indeterminidade, esse é também, nada; igualmente, o ser-aí de Heidegger é, em
verdade, nada (não um não-ser

6

, mas ser um nada), no sentido de pura

indeterminidade. A verdadeira determinação do ser-aí é “ser um nada”, uma
completa falta de determinação, um ter-de-ser [Zu-sein] radicalizado, um “é” sempre
possível. Com isso, não só o ser-aí sempre carrega consigo a possibilidade
propriamente dita, como também, essa mesma (e todos outros modos-de-ser) são
originariamente derivados do

nada.

Desta

maneira,

podemos dizer

que

indeterminidade e nada são a mesma coisa? Ora, em Hegel, “Puro nada é
absolutamente nada, mas é tão puramente e imediatamente nada, que desaparece
logicamente em ser vazio imediato. Assim como, puro ser, desaparece logicamente
em nada, portanto, puro nada igualmente desaparece logicamente de volta em ser”
(HOULGATE, 2006, p. 264)7.
Por causa da indeterminidade imediata do ser, ele é nada, e o contrário
também é verdadeiro, pois, o que há de mais imediato para que seja realizado um
início efetivo do pensar lógico-ontológico hegeliano, não pode ter sofrido qualquer
tipo de comparação, diferenciação negação, ou qualquer outro nome que queiramos
dar as determinidades do ser. Em virtude disso, está mais uma vez presente a
completa indeterminidade, a qual caso se mantivesse, seria meramente igual ao nada
puro. De maneira semelhante, o que há de mais “imediato”8 para Heidegger, é o ente
que somos, o ser-aí, e esse mesmo é em sua maior originariedade, um puro nada. Se
não aceitamos necessariamente igualar a noção de indeterminidade e nada no
pensamento de Heidegger, somos capazes pelo menos de reconhecer a “igualdade”
entre o “ser”9 (do Dasein) e o nada. Ou então, mais precisamente, a determinação6

Se o ser-aí “não-fosse” ele já teria concretizado sua possibilidade-de-ser morte, e com isso cessaria
seu ser.
7
Texto original: “Pure nothing is nothing whatsoever, but it is so purely and immediately nothing that
it vanishes logically into empty immediate being. Just as pure being vanishes logically into nothing,
therefore, pure nothing equally vanishes logically back into being”.
8
“Não há dúvida de que o Dasein nos é não só ônticamente próximo ou mesmo o mais próximo – pois
nós o somos até cada vez nós mesmos. Apesar disso, ou precisamente por isso, ele nos é
ontologicamente o mais longínquo” (HEIDEGGER, 2012b, p. 69). Claramente, o imediato aqui é
somente referente ao acesso direto que temos ao nosso próprio ser, mas que, até então, seria
ontologicamente o mais longe, pois não se teria investigado o mesmo.
9
Por diversas vezes Heidegger aponta que o ser do Dasein é o cuidado [Sorge] (Cf. Ser e tempo §39
em diante), então, o que chamamos aqui de “ser” nada mais é do que o aspecto de “é” desse ente
enquanto em sua mais genuína originariedade. Lembrando que a própria conclusão que Heidegger

182 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1

de-ser do ser-aí é a completa indeterminidade fundada na nadidade estrutural, com
isso, ambos seres-aí (de Hegel e de Heidegger) carregam em si o próprio ser e o
próprio nada. Por fim, os principais pontos de objeções ao que trouxemos, se pautam
em: 1) a indeterminidade hegeliana ser aquela referida por Heidegger nos
preconceitos (ST §§1 e 2); e 2) ser-aí não é o ser, portanto, não está em pé de
“igualdade” comparativa com o ser de Hegel. Todavia, não pretendíamos tratar aqui
de confrontações dentre o que os dois filósofos argumentam ser o ser, mas sim,
apontamentos comparativos e pensamentos que, pelo menos incipientemente,
pensam o “mesmo”.
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encontra ao lidar com o nada advindo da angústia, é da necessidade de cuidarmos do nosso ser, isto
é o ser do Dasein.

13. HEIDEGGER E DESCARTES: DISTINTOS CAMINHOS PARA SE PENSAR O CORPO
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José Isaac Costa Júnior1
RESUMO
Nos seminários que ministrou em Zollikon, Martin Heidegger sustentou que a
medicina moderna se desenvolveu e se consolidou ancorada em uma compreensão
de corpo humano afinada às bases lançadas por René Descartes, ou seja, ancorada
em pressupostos mecanicistas e substancialistas. Descartes definiu o corpo
humano como uma coisa extensa (res extensa) autômata, distinta da alma humana,
entendida enquanto coisa pensante (res cogitans). Assim, os fenômenos corporais
passaram a ser explicados considerando a disposição dos órgãos no corpo máquina
e, em última instância, a matéria em movimento conforme as leis da mecânica. Para
fenômenos relativos ao composto corpo-alma, a explicação deveria se basear no
exame da relação mútua entre essas duas substâncias. Numa perspectiva
radicalmente diferente da instituída por Descartes, Heidegger defende que a
experiência humana de corpo deve ser pensada não apenas a partir do corpo material
(Körper), mas levando em conta também o corpo vivido (Leib), posto que a
corporeidade humana é uma condição ontológica e não uma substância metrificável.
Dessa forma, Heidegger nos remete às possibilidades de ser do Dasein que se
articulam em seu corporar: vendo, escutando, sentindo, andando, pegando, e mesmo
contemplando. Pretendemos, com essa comunicação, examinar essa diferença
considerando o existir mesmo do Dasein e seus modos de ser-no-mundo. Com isso,
visamos explanar resultados parciais de nossa pesquisa de Iniciação Científica na
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), cujo tema é “Corpo e
Adoecimento: uma investigação à luz da filosofia de Heidegger”.
Palavras-chave: corpo; Dasein; existência.
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1 INTRODUÇÃO
Neste texto pretendo abordar o tema do corpo, colocando lado a lado
compreensões de alguns fenômenos corporais por parte dos filósofos Martin
Heidegger e René Descartes. À luz da diferenciação entre as abordagens desses dois
filósofos, buscarei delinear o problema do corpo e destacar os aspectos essenciais
que compõem essas duas formas de tratá-lo.
É nos Seminários de Zollikon que podemos encontrar um tratamento mais
aprofundado, embora não sistemático ou conclusivo (NOGUEIRA, 2007), do problema
do corpo (Leibproblem) por parte de Heidegger. Buscando primeiramente reconhecer
em que consiste o problemático do problema do corpo (HEIDEGGER, 2009, p. 111), o
filósofo se apoiará na crítica a uma conferência do médico Hegglin. Aqui Heidegger
enfatiza que não se trata da crítica de quem sabe mais, mas da crítica em seu
“sentido verdadeiro”, que provém do grego diferenciar, realçar: o diferente só o é em
relação a algo, e vemos primeiro o mesmo com relação ao qual o diferente faz parte;
é necessário então perguntar por qual diferenciação está em questão no tema da
psicossomática. Trata-se, portanto, de uma crítica fenomenológica.
Conforme Heidegger (2009, p. 114), Hegglin procura em sua conferência por
um “princípio simples” para a diferenciação entre psique e soma, que ele identifica
no modo de acesso a esses âmbitos: fenômenos psíquicos só podem ser sentidos
intuitivamente, ao passo que os somáticos podem ser pesados, medidos, numerados.
Vale dizer que, para Heidegger (2009), definir o modo de acesso e investigação de
um âmbito é papel da filosofia enquanto “teoria do conhecimento”: o “princípio
simples” do qual depende qualquer diferenciação entre psique e soma é filosófico.
Dessa forma, a questão do psicossomático é primeiramente uma questão de método.
Heidegger (2009) destaca que, no artigo citado, é dito que ainda faltam
fundamentos que possam ser reconhecidos como provas das conexões entre psique
e soma para as ciências naturais. Contudo, de acordo com o filósofo (2009, p. 115),
essa prova sequer é possível, pois a exigência científica para a validade de uma
“prova” é de que ela tenha fundamentos mensuráveis, isto é, somáticos. Exige-se,
dessa forma, que a relação entre psique e soma se apoie em apenas um desses
âmbitos, e essa exigência não provém da relação dos fatos, mas do dogma científico-
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natural, qual seja, só é real o que é mensurável. O princípio simples, como se pode
ver, não pode ser estabelecido cientificamente; é um pressuposto do qual a ciência
já tem de partir, está subjacente ao seu afazer.
Ainda conforme Heidegger (2009), Hegglin exemplifica que o luto não pode ser
medido, mas as lágrimas sim, já que estas são concretas e mensuráveis. O filósofo
alemão discorda: o fenômeno “lágrimas” não pode realmente ser medido, mas no
máximo as gotas de um líquido; as lágrimas enquanto lágrimas apenas podem ser
vistas diretamente. Outro exemplo é encontrado no fenômeno do enrubescimento:
ele pode facilmente ser diferenciado como sinal de vergonha ou de febre na
cotidianidade, mas não pode ser medido - mede-se no máximo a vermelhidão pela
circulação de sangue. Os tipos de enrubescimento, as lágrimas, o luto: esses
fenômenos apenas podem ser compreendidos e diferenciados diretamente no sercom-e-para-os-outros de acordo com as respectivas situações.
Heidegger (2009, p. 117-118) pondera que algo como a tristeza não pode ser
medido, pois aproximar-se da tristeza com um método de mensuração já
transgridiria o sentido da tristeza como tal, que seria eliminada de antemão e daria
lugar a algum outro fenômeno. O medir, nesse caso, não está de acordo com o
próprio fenômeno. Qual é a diferença fundamental entre as duas perspectivas
confrontadas aqui? Como Heidegger já enfatizara, trata-se de uma questão de
método, que significa aqui o caminho que se toma para conhecer algo – a via de
acesso.
A via de acesso das ciências naturais está afinada às bases filosóficas
lançadas por Descartes. Esse filósofo é o responsável, segundo Heidegger (2009),
por alçar o ser humano à condição de subjectum – de sujeito para o qual a realidade
é reduzida a um conjunto de objetos. É Descartes (2001) quem, ao buscar um
fundamento seguro que possa evitar qualquer ceticismo, constrói um método para o
qual algo só deve ser considerado verdadeiro, isto é, real, caso assim possa ser
conhecido com clareza e distinção – com certeza.
De acordo com Heidegger (2009), a partir disso ocorre uma modificação na
presença dos entes, que não mais são tomados pelo seu próprio mostrar-se, mas
sim pela sua representação conforme os ditames do sujeito sobre o qual eles são
ob-jetados. Com Descartes, acentua Heidegger, a verdade torna-se certeza e a via
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de acesso adequada aos entes, enquanto objetos, é a via físico-matemática.
(HEIDEGGER, 2015). No método cartesiano, os entes são colocados de antemão
como objetos passíveis de mensuração, de calculabilidade – de previsibilidade
universal (HEIDEGGER, 2009). O que não pode ser medido não é verdadeiro, logo, não
é real.
O caminho escolhido por Heidegger (2009), isto é, o método fenomenológico,
é inteiramente diferente: sua regra consiste em tentar acessar o que se mostra,
privando-se de qualquer teoria ou exigência prévia à qual os entes devam conformarse. O filósofo alemão não deixa de reconhecer a validade do conhecimento científiconatural ou sua utilidade: sua crítica dirige-se à redução de todo acesso à realidade a
partir desse modo de conhecimento; em outros termos, sua crítica se dirige à
submissão dos entes a uma via de acesso única, a objetificadora. Diante dessa
pretensão, Heidegger (2009, p.148) indica o método fenomenológico como
completamente distinto por “envolver-se especialmente em nossa relação com o que
encontro”.
Colocarei agora lado a lado os métodos de ambos os filósofos e suas
abordagens de alguns fenômenos corporais, a saber, o tato e a visão –
respectivamente um “sentido-perto” e um “sentido-longe”, como referido por
Heidegger (2009). Para tanto, será necessário primeiramente apresentar, ainda que
em linhas gerais, alguns traços fundamentais de suas concepções de ser humano e
de corpo.
2 A CONCEPÇÃO CARTESIANA DE SER HUMANO E DE CORPO
O método cartesiano prescreve que deve ser aceito como verdadeiro aquilo
que se percebe com clareza e distinção (DESCARTES, 2001, p. 47). A primeira e
fundamental certeza alcançada pelo método é a de que eu existo: ao colocar tudo em
dúvida, posso ter ao menos uma certeza por uma intuição direta, a de que eu, que
duvido – isto é, penso -, existo. A partir disso, Descartes concebe o ser humano como
uma substância que pensa, res cogitans, inteiramente distinta do corpo:
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[...] por isso reconheci que eu era uma substância, cuja única essência ou
natureza é pensar, e que, para existir, não necessita de nenhum lugar nem
depende de coisa alguma material. De sorte que este eu, isto é, a alma pela qual
sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, e até mais fácil de conhecer que
ele, e, mesmo se o corpo não existisse, ela não deixaria de ser tudo o que é.
(DESCARTES, 2001, p. 38).

Além da res cogitans, Descartes (2001) nos aponta um outro tipo de
substância, constitutiva de tudo aquilo que não é a alma humana – a res extensa,
uma substância marcada essencialmente apenas pela extensão, cuja diversidade de
configurações constituem todas as outras “propriedades” dos entes. Em função
disso, pode ser conhecida de maneira segura através de um método fundado na
matemática. Reduzida em essência à extensão, a realidade corpórea passa a ser
compreendida apenas em termos de matéria e movimento, seguindo as leis da
mecânica (MARQUES, 1993, p. 42-43).
Assim, o corpo, cujas funções não dependem do pensamento, deve funcionar
puramente a partir da disposição dos órgãos, sendo comparado a um relógio e aos
demais autômatos (DESCARTES, 2001, p. 53-61). Distinto da alma, embora a ela
estreitamente conjugado, o corpo e muitos dos fenômenos corporais são
compreendidos a partir da interação mútua entre duas substâncias. Segundo
Heidegger (2015), essa distinção fundamental estará na base de toda diferenciação
posterior entre natureza e espírito.
[...] A imagem do corpo que nós herdamos da tradição cartesiana só pode ser
entendida em termos de sua oposição à uma mente imaterial; é uma substância
material que tem várias qualidades essenciais. Ela ocupa uma localização
particular em um continente espacial, e por isso o corpo tem determinados
limites e pode estar em apenas um lugar de cada vez [...]. Ela tem medidas
observáveis, quantificáveis. E ela é tida como um objeto no sentido latino de objectum, algo que é posto adiante e representado por um sujeito teorizante. (AHO,
2009, p. 30, tradução nossa).
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Dessa forma, é importante ressaltar que, conforme Donatelli (1999), Descartes
não deixa de tratar o ser humano enquanto um composto de alma e corpo, ainda que
este seja considerado nos moldes de uma máquina, na obra do filósofo francês as
sensações são tomadas como provas dessa união substancial, por exemplo.
Contudo, isso não muda o fato de tratar-se de uma compreensão da corporeidade
humana que a) é pautada na consideração dicotômica de duas substâncias e b)
privilegia a dimensão material desse fenômeno.
Os movimentos do corpo são completamente explicados por Descartes (2001,
p. 61-62) com base no que ele denomina espíritos animais, definidos como apenas
corpos muito pequenos que se movem muito depressa, compostos pelas partes mais
agitadas e sutis do sangue, e que ao entrarem no cérebro também saem em direção
aos nervos e daí aos músculos, movendo o corpo em todas as diversas maneiras
pelas quais este pode ser movido (DESCARTES, 1973, p. 230-231).
Os fenômenos corporais, na concepção cartesiana, são explicados partindo
da união entre a alma e o corpo, duas substâncias que se afetam mutuamente,
constituindo o composto humano. Descartes (1973, p. 238-239) sustenta que a alma
não tem qualquer relação com a extensão e está unida ao corpo como um todo, mas
que ela exerce suas funções mais particularmente em uma pequena glândula situada
no centro das cavidades do cérebro, que pode dessa forma modificar ou ter seu
movimento modificado muito facilmente pelo fluxo de espíritos.
Por estar suspensa entre as cavidades por onde transitam os espíritos, essa
glândula pode ser movida por eles de maneira a suscitar na alma as sensações e as
paixões de maneira geral, assim como pode ser movida pela alma de maneira a
alterar o curso dos espíritos e assim produzir o efeito desejado – a imaginação de
algo, o direcionamento da atenção, o movimento voluntário dos músculos
(DESCARTES, 1973, p. 240-243). É sobre essa base conceitual que Descartes buscará
compreender os fenômenos corporais.
3 A CONCEPÇÃO HEIDEGGERIANA DE SER HUMANO E DE CORPO
Heidegger, por sua vez, critica rigorosamente o pensamento moderno pela
compreensão do ser humano como sujeito pensante que, enquanto fundamento
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absolutamente seguro, reduz a realidade a um conjunto de objetos. Essa
compreensão está relacionada a uma transformação da presença das coisas, que a
partir de Descartes passa a ser considerada como o que se contrapõe e é
representado pelo ser humano conforme as exigências do sujeito (HEIDEGGER, 2009).
Rejeitando o dualismo cartesiano, Heidegger (2015) nomeia o ente que nós
mesmos somos como Dasein – ser-aí. Dessa maneira ele indica que o ser humano
não é uma coisa pensante independente da realidade que lhe circunda
cotidianamente, mas sim um ser lançado no aí, no mundo, que, entendido aqui como
o horizonte de sentidos aberto para seus modos de ser, é constitutivo do ser desse
ente que só é, sendo no mundo. Por isso o filósofo alemão faz uso da expressão “serno-mundo” para indicar uma estrutura fundamental do ser do Dasein, nomeando
assim a relação desse ente com o que se abre em seu ser, isto é, sua relação com o
mundo (HEIDEGGER, 2015).
Para Heidegger (2009) o corpo deve ser considerado não como substância,
mas sim enquanto condição ontológica, por isso fala em o corporar do corpo (Leiben
des leibes); faz isso para destacar que o corpo, tal como o mundo, é existencialmente
constitutivo do Dasein. Pensado a partir da ontologia da substância, o corpo aparece
apenas como corpo material (Körper); a experiência humana de corpo, contudo, deve
ser compreendida levando em conta também o fenômeno de corpo vivido (Leib), que
não se reduz a algo simplesmente presente entre coisas materiais. Não portamos
nosso corpo como algo na bolsa, e tampouco nossa relação com ele se limita à
afetação mútua entre duas coisas simplesmente dadas – nós existimos já sempre
no mundo e corporalmente. (HEIDEGGER, 2015; 2009).
A análise de Heidegger da atividade cotidiana revela que no fluxo de minha vida
de trabalho, eu não sou um sujeito teoricamente posto sobre e contra objetos;
antes, enquanto “ser-no-mundo”, eu sou ec-stático: eu “me mantenho fora” de
mim mesmo porque eu estou sempre já tecido às coisas em termos de uma
familiaridade tácita e prática. Por isso eu estou “no” mundo” não em termos de
ocupando uma localização espacial em um sistema coordenado tridimensional;
antes, “ser-em” deve ser interpretado no sentido existencial de envolvimento [...].
(AHO, 2009, p. 31, tradução nossa).
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Tal como sinalizamos em relação à crítica heideggeriana à ciência moderna,
não se trata aqui de negar a dimensão material do corpo. Segundo Heidegger (2009,
p. 106), o corpo humano pode ser considerado enquanto corpo material, apenas não
deve ser reduzido a isto, visto que tal compreensão não abarca a totalidade do
fenômeno do corpo. O corpo é vivido uma vez que corpora, e o corporar do corpo
determina-se pelos meus modos de ser.
Conforme Heidegger (2009), o corpo vivido é o meu corpo em cada caso; o seu
limite não é o corpo material. Qualitativamente diferente, o limite do corpo vivido é o
horizonte-do-ser no qual o Dasein, a cada vez, permanece, de modo que o seu
corporar modifica-se constantemente de acordo com a mudança de alcance de sua
estada. Essa perspectiva traz novos horizontes para a interpretação de fenômenos
corporais como o dos “membros fantasmas”, posto que um membro amputado que
não está mais presente no corpo material é possível ser sentido. Em outros termos,
é possível sentir coçar o membro que já se perdeu. Aqui trata-se de uma experiência
de corpo vivido e não da materialidade orgânica.
[...] o corpo vivido não é uma substância corporal extensa no espaço, e não pode
ser cientificamente observado à distância, porque ele já está espacialmente
envolvido, manobrando através de quartos, manuseando equipamentos,
sentindo quem ou o que está à frente ou atrás, e assim por diante. O corpo já está
“no caminho” como a fonte original de todo comportamento prático. (AHO, 2009,
p. 33, tradução nossa).

Heidegger (2009, p. 106-108) enfatiza que o corpo vivido é próprio: os olhos
não vêem, eu vejo através dos meus olhos. O “meu” não remete a uma propriedade
externa, mas sim a mim mesmo, pois rigorosamente o corpo sou eu. Se movo minha
mão, pego um relógio à minha frente e o coloco de volta, o relógio foi movido; eu me
movi. Quando levam minhas malas até uma estação, elas são transportadas; quando
me levam, eu vou junto. Trata-se, enfim, de uma condição ontológica do ser-nomundo. Numa operação médica, pode-se tratar de um corpo humano como uma
coisa material, mas isso não muda o fato de que esse corpo – se concebido
existencialmente – é vivido de maneira própria por um Dasein.
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4 VISÃO E TATO: CONTRAPONDO AS ABORDAGENS
Tendo esclarecido minimamente alguns dos conceitos fundamentais
trabalhados por esses filósofos, podemos contrapor suas perspectivas a fim de, em
suas diferenças, fazer ver também o que lhes é essencial. Trataremos de suas
interpretações acerca de dois fenômenos corporais, a saber, a visão e o tato.
No contexto da filosofia cartesiana, visão e tato encontrariam relevância numa
questão que pode ser formulada nos seguintes termos: como os objetos externos
afetam o corpo e a alma? A resposta tem de ser encontrada na dimensão físicomecânica estabelecida por Descartes, e para isso ele recorrerá aos espíritos animais
citados anteriormente. A realidade externa, consistindo em corpos extensos em
movimento, nos afeta através do efeito do movimento da matéria externa sobre os
corpos minúsculos que, compondo as menores partes do sangue, transmitem esse
efeito por todo o corpo através dos nervos e do cérebro, afetando por fim a alma
(DESCARTES, 1973).
Quando tocamos em algo quente e nos queimamos, movemos nossas mãos
para longe sem nem mesmo pensar a respeito – ou seja, sem interferência da alma.
Isso se deve ao efeito desse contato sobre os espíritos localizados nas mãos nesse
momento, modificando-lhes o curso. Segundo Descartes (1973, p. 233), “[...] a
máquina de nosso corpo é de tal modo composta que todas as mudanças que
ocorrem no movimento dos espíritos podem leva-los a abrir alguns poros do cérebro
mais do que outros [...]”.
Para Descartes (1973, p. 232), mesmo a visão consiste apenas em que os
objetos externos movem, por intermédio de corpos transparentes entres eles e nós,
os pequenos filetes dos nervos ópticos e os lugares do cérebro de onde eles provêm.
Nesse processo, o curso dos espíritos afeta o movimento da glândula pineal, onde
as imagens dos dois olhos são unificadas perante a alma.
As afecções que não se originam de objetos externos, mas sim do próprio
corpo, consistem igualmente no movimento dos espíritos a partir da disposição dos
órgãos (DESCARTES, 1973). Por exemplo, o referido fenômeno dos “membrosfantasma”, a partir da concepção cartesiana, poderia ser explicado através da
permanência do curso mecânico anterior de movimento dos espíritos animais da
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parte do corpo em questão, continuando a desencadear dessa forma a abertura dos
poros do cérebro antes responsáveis pelo membro agora perdido. Assim, manter-seia a limitação do fenômeno interpretado à sua dimensão material.
As modificações de uma extensão em movimento devem estar na base de todas
as explicações dos fenômenos físicos, dentre os quais estão incluídos os
fenômenos ligados às funções biológicas. Segundo Descartes, a base da
composição de todos os corpos está na existência de partículas que possuem
diversas formas, tamanho e movimento, e ao se unirem, formam os corpos que
nos cercam. Elas são dotadas de quantidade invariável de movimento outorgada
por Deus que, na verdade, não só criou esse mundo como também o conserva e
garante a permanência das leis que foram por ele impostas. (DONATELLI, 1999,
p. 129).

O fenômeno da visão também é tratado por Heidegger nos seminários
ministrados em Zollikon. Como já mencionamos, a atenção heideggeriana está
voltada para a experiência existencial dos sentidos, pela maneira como a existência
humana corpora ao abrir-se para suas possibilidades. Conforme o método
fenomenológico, Heidegger (2009) considera necessário deixar os fenômenos
ficarem simplesmente da maneira como os vemos cotidianamente, evitando
qualquer reducionismo de seu conteúdo.
Em uma de suas aulas Heidegger (2009) traça diferenciações entre o modo
como vemos “com” nossos olhos e o modo como pegamos “com” nossas mãos.
Quando pego um copo, ele está na minha mão; quando vejo, contudo, ele não está
em meu olho. Vejo a mão ao pegar, mas não vejo o olho ao ver. Toco o que pego com
a mão, mas não toco diretamente o que é visto. O ver e o ouvir direcionados ao mundo
desparecem de modo estranho, mas mesmo aí o corporar está em jogo enquanto
abertura compreensiva e afetivamente afinada.2

2

Considerando a existência humana enquanto ser-no-mundo, Heidegger (2015) aponta o seu caráter
de abertura para um horizonte de sentidos. Na analítica existencial o filósofo alemão indica três
estruturas fundamentais igualmente originárias constitutivas do ser dessa abertura, e interessa-nos
aqui destacar duas delas: a disposição (Befindlichkeit) e o compreender (Vestehen). A disposição é
uma indicação ontológica para o que conhecemos onticamente como humor (Stimmung), o estar
afinado num humor. A afinação do humor revela “como alguém está e se torna”, e nesse afinar-se o
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Heidegger (2009) enfatiza que o ver e o pegar estão ligados à relação do
Dasein com o espaço. De maneira totalmente diferente de uma cadeira, por exemplo,
o corpo vivido se relaciona com o espaço – o Dasein ocupa materialmente um
espaço, mas não está limitado a este. O corpo enquanto vivido está relacionado ao
estar-aqui de cada circunstância, e é corporando que me abro para o mundo – as
possibilidades de ser do Dasein articulam-se em seu corporar: vendo, escutando,
sentindo, andando, pegando, e mesmo contemplando.
De acordo com Heidegger (2009, p. 122), o corpo pode ser admitido como
corpo material – estou sentado e preencho todo o espaço recoberto pela minha
epiderme -, mas nesse caso estamos tratando do simples estar presente de uma
coisa material entre outras, e não do meu estar-aqui existencial, constitutivo da
espacialidade do Dasein. O corpo só é corpo vivido uma vez que corpora, e seu limite
é o horizonte-do-ser no qual permaneço. A corporeidade comporta gestos cujo
sentido só pode ser apreendido diretamente, a depender de cada contexto – uma
mão coçando a cabeça, uma determinada expressão facial, os tipos de
enrubescimento, o choro, etc. Podemos esclarecer essa perspectiva da seguinte
forma:
A Medicina Psicossomática teria muito a ganhar se os médicos aprendessem a
apropriar a experiência de que a totalidade da natureza corpora, até a última fibra
nervosa, origina-se, desenvolve-se e se mantém contida nessa característica
única, que não pode ser derivada de nada mais e que deve ser denominada de
determinação da essência ex-tática do Dasein humano (HEIDEGGER, 2009, p.
274).

A perspectiva aberta por Heidegger leva à colocação da questão: pode a
medicina, tratando-se de uma ciência prática voltada para a saúde humana em geral,
restringir seus conhecimentos e suas práticas ao campo do somático, isto é, aos
Dasein sempre já se abriu em sintonia com o humor que, existindo, ele tem de ser. O compreender, por
sua vez, é um modo de ser do Dasein anterior e fundante de qualquer modo de conhecimento,
enquanto abertura em que o ente a ela acessível se deixa encontrar descoberto em si mesmo. Sendo
igualmente originários, toda disposição possui sua compreensão, mesmo que reprimida; o
compreender está sempre afinado pelo humor. Dessa forma, no corporar o Dasein se abre para suas
possibilidades enquanto um compreender afetivamente afinado.
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processos passíveis de interpretações e interferências puramente físicas? Como
Heidegger (2009, p. 112) enfatiza, por mais exatos e úteis que sejam os resultados
da pesquisa científico-natural, isso não prova que também sejam verdadeiros – no
sentido específico de tornar evidente o ser de cada ente em sua propriedade, tal como
este se mostra por si mesmo. No caso da medicina psicossomática, trata-se do ser
humano do humano, isto é, do que constitui o modo de ser próprio do ente humano
como tal – o que inclui o seu “ser-saudável” ou “ser-adoecido” –, e não da simples
reparação de uma máquina material em mal funcionamento.
CONCLUSÃO
Como se pode ver, o problema que se coloca consiste em promover, no âmbito
da medicina de viés psicossomático, uma compreensão mais rigorosa quanto ao seu
“objeto”. Para tratar da saúde humana é necessário primeiro compreender no que ela
consiste e o que ela coloca em jogo, e, desde a perspectiva fenomenológica
heideggeriana, a via de acesso para tal compreensão consiste em interpretar o
fenômeno da saúde tal como ele se mostra antes de qualquer teoria que o delimite
objetivamente.
Nos rastros da filosofia heideggeriana, a saúde deverá ser compreendida
como um modo de ser do Dasein, uma possibilidade de ser-no-mundo, da qual a
enfermidade será um modo de ser privativo. Para Nogueira (2007), a saúde humana
é a própria essência ex-tática do Dasein, que não é natureza, mas potencialidade de
ser-no-mundo. A enfermidade, nesse direcionamento existencial, deve ser concebida
não como a negação da saúde ou uma coisa oposta a ela, mas sim como um modo
privativo dessa potencialidade de ser que o Dasein sempre é. No corporar, o Dasein
é seu poder-ser; as enfermidades desvelam-se ontologicamente enquanto modos
privativos desse poder-ser-no-mundo-corporalmente.
Com esse trabalho de pesquisa chegamos à conclusão de que a medicina
tradicional e até a de viés psicossomático, deveriam se servir de uma visão de saúde,
doença e de corpo mais afinada às discussões que entendem o corporar como algo
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relativo ao existir e não como uma máquina em sua materialidade orgânica. Assim
se aproximariam mais do corpo vivido de cada paciente enfermo.3
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14. SOBRE AS NOÇÕES DE ESQUECIMENTO E MEMÓRIA NA ANALÍTICA
EXISTENCIAL HEIDEGGERIANA: UM MEIO DE DISSOLUÇÃO DA SUBJETIVIDADE E
DO INCONSCIENTE NA PSICANÁLISE
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Marianne Conceição de Souza Girard1
Resumo
Esse trabalho se propõe a examinar as noções de esquecimento e memória na
analítica existencial de Martin Heidegger a fim de contrapor sua abordagem desses
fenômenos à psicanálise. Ele está dividido em duas partes: na primeira, que será
mais breve, trata-se de delinear as ideias de esquecimento e memória em sentido
ontológico-existencial tal como foram desenvolvidas em Ser e Tempo (1927),
mostrando que, na temporalidade ekstática da compreensão, esquecimento e
memória (compreendida enquanto retomada) referenciam-se ao si-mesmo do
Dasein. Na segunda parte, a partir dos Seminários de Zollikon (1959-1969) iremos
auscultar o que Heidegger compreendeu como esquecimento e memória cotidianos,
e como pode ser elaborada uma possível tipologia do esquecimento e da memória a
partir da nossa compreensão de cada modo de ser. Aqui, a referência é aos modos
de ser manualidade (Zuhandenheit), ser simplesmente dado (Vorhandenheit) e os
coexistentes (Mitdasein). Esses seminários são da época que Heidegger buscou, em
um retorno à analítica existencial elaborada em Ser e Tempo, estabelecer diálogo
com psicólogos interessados em compreender melhor seu método fenomenológico
que, por acaso, foi e permanece sendo de grande importância à psicologia. Ao tratar
desse tema em diálogo com o psiquiatra e psicoterapeuta Medard Boss, Heidegger
procura mostrar como seu tratamento fenomenológico-hermenêutico dista
radicalmente da maneira que a psicanálise se movimenta na compreensão dos
fenômenos em questão. Nosso objetivo é mostrar como, a partir das noções de
esquecimento e memória, Heidegger irá traçar uma distinção entre o método
1

Mestra em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Endereço eletrônico:
marigirardg@gmail.com

198 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1

discursivo-hermenêutico e o método especulativo-explicativo, elaborando uma
desconstrução da psicanálise. Como expressa Loparic (2001), nessa confrontação é
intentado primordialmente uma dissolução dos conceitos de subjetividade e
inconsciente.
Palavras-chave: Analítica Existencial, Esquecimento, Memória, Psicanálise
Introdução
Sabemos o quão caro foi o conceito de inconsciente na psicanálise freudiana.
Toda sua experiência clínica é marcada pela dicotomia conflitante entre fenômenos
conscientes e inconscientes. Ele caracteriza o inconsciente como um conjunto de
representações reprimidas no sujeito cognoscente, isto é, um conjunto de
representações que retemos e que não surgem ao estado consciente, embora façam
parte da consciência enquanto aparelho psíquico2. Sua abordagem acerca do que
significa inconsciente está diretamente relacionada com a noção de recalque
(FULGÊNCIO, 2013, p. 148) (FULGÊNCIO, 2013, p. 148). Em poucas palavras, podemos
dizer que esse inconsciente freudiano representa um inconsciente reprimido, cujas
as representações mentais não aparecem ao estado de consciência por serem
incômodas, algo que o indivíduo deseja, no fundo, omitir para si.
Heidegger, ao operar com as distinções de esquecimento e memória na sua
ontologia fundamental, parece estar trabalhando com o par conceitual consciente e
inconsciente, principalmente ao tratar da memória de si-mesmo, da retomada
(Wiederholung), como uma espécie de tomada de consciência (HEIDEGGER, 2015. Cf.
§57-§60) (HEIDEGGER, 2015. Cf. §57-§60). Mostraremos como a própria dissolução
da noção de sujeito na analítica existencial heideggeriana já descarta essa
possibilidade e abre margem para uma interpretação multifacetada da memória e do

2

“Segundo Freud, em Interpretação dos sonhos, o inconsciente corresponde, por um lado, a um
conjunto de ideias que não são conscientes, tendo sido tornadas inconscientes para evitarem
incômodo (ou dor psíquica) à consciência (ao Eu consciente) do indivíduo; por outro lado, corresponde
a um sistema ou parte de um aparelho psíquico [...] trata-se de considerar que existem elementos
psíquicos que não são dados à consciência, mas que existem enquanto tais, não sendo também
redutíveis ao corpo. Esses elementos são representações de conteúdos cognitivos ou representações
de estados mentais ou, ainda, representações carregadas de afeto e afetos como representantes de
estados mentais” (FULGÊNCIO, 2013, p. 146–147) (FULGÊNCIO, 2013, p. 146–147).
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esquecimento desarticulada de qualquer compreensão de inconsciente enquanto
inconsciente reprimido3.
Temporalidade ekstática: o esquecimento e a memória existenciais
Um dos passos iniciais de Ser e Tempo consiste em eleger um ente que teria
o acesso à questão do sentido de ser. Este ente é o Dasein, “o ente que eu mesmo
sou”. Nota-se aqui uma peculiar designação. Por que não chamar o ente que eu
mesmo sou de humano? Ou de sujeito? “Será que não estabelecemos simplesmente
uma outra palavra para o mesmo ente, Dasein, em vez de sujeito? Ou será que
ganhamos alguma outra coisa com essa mudança?” (HEIDEGGER, 2009, p. 76)
(HEIDEGGER, 2009, p. 76). Para Heidegger, “os conceitos de ‘homem’, a saber: 1) ser
vivo dotado de razão e 2) pessoa, personalidade, provém da experiência e visão de
um mundo cujas condições objetuais nos são dadas de antemão e ocasionalmente
de uma maneira determinada” (HEIDEGGER, 2013, p. 28) (HEIDEGGER, 2013, p. 28). A
tradição filosófica cometeu deslizes que foram cruciais: ao passo que
equivocadamente se compreende de maneira homogênea os modos de ser dos entes
(isto é, enquanto simplesmente dados), também se caminha na contramão na
medida em que o “sujeito”, o “eu”, é compreendido enquanto completamente
desarraigado daquilo com que se relaciona, possuindo características (ou
categorias) determinadas, isto é, simplesmente dadas4. Heidegger, por seu turno, irá
romper com essa tradição. Já de início, distingue os modos de ser da seguinte forma:
o modo de ser do ente que eu mesmo sou, Dasein, é a existência (Existenz); o de um
ente disponível à mão, a manualidade (Zurhandenheit); o de uma coisa, ser
simplesmente dado (Vohandenheit). E assim por diante.
Para Heidegger, também não é possível pensar ser sem nexo com o tempo. O
Dasein é um ente temporal e toda a estrutura do seu ser só pode ser interpretada à

3

Tal raciocínio já fora desenvolvido dentro do escopo da minha dissertação Em que medida a
metafísica é esquecimento histórico? defendida dia 30/08/2021.
4
“A insuficiência deste aparelho conceitual metafísico, que é substancialmente o mesmo desde
Parmênides até Hegel e Nietzsche, consiste no fato de conceber o ser como Vohandenheit, como
simples-presença ou realidade. É esta concepção do ser que torna impossível pensar adequadamente
o fenômeno da vida e da história” (VATTIMO, 1989, p. 19) (VATTIMO, 1989, p. 19).
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luz do tempo. Desse modo, os fenômenos do esquecimento e da memória são
essencialmente temporais e são trabalhados em conjunto com a temporalidade.
Iremos mostrar a partir da preleção ministrada no semestre de verão de 1927 em
Marburgo/Lahn (Os Problemas Fundamentais da Fenomenologia), o que Heidegger
compreende por tempo vulgar (ou tempo público) e temporalidade originária do
Dasein (ou temporalidade ekstática).
A concepção de temporalidade em Heidegger não é trivial. Ele demanda
muitas linhas a um exame detalhado de como Aristóteles compreendeu o tempo e
como

essa

compreensão

foi

passada

de

mão

em

mão

quase

que

indiscriminadamente. Em suas formulações principais, o conceito de tempo
permaneceu inalterado durante muitas épocas. O tempo vulgar5 é constituído como
uma sequência de agoras (HEIDEGGER, 2012, p. 375) (HEIDEGGER, 2012, p. 375);
disso decorre que o tempo é visto como algo fugaz, por seu caráter de fluxo
constante. Passado e futuro constituem um agora-não-mais e um agora-ainda-não,
enquanto o presente é um agora fugidio. E não é só o “agora” que podemos expressar
por meio dessa compreensão vulgar do tempo. Podemos também pensar no “em
seguida”

e no

“anteriormente”.

Quando

dizemos

“em seguida”

significa

manifestamente uma espera por alguma coisa determinada, seja ela uma ocupação
ou uma coexistência; significa, portanto, que estamos na expectativa de algo
(fenômeno da expectação). Quando dizemos “anteriormente” ou “outrora”, só o
fazemos se retemos algo (fenômeno da retenção6). Por fim, quando dizemos “agora”,
5

Isto é, o conceito de tempo exposto por Aristóteles na Física (2009) (2009).
Esse esquecimento relatado por Heidegger tem relação direta com o sido, e assim ele o demonstrará
em Ser e Tempo. E nessa obra se tornará claro, portanto, de que maneira Heidegger articula tempo,
esquecimento e memória. Essa formulação onde tempo e memória estão implicados lembra, à título
de curiosidade, a análise agostiniana da memória em relação com o passado, presente e futuro. No
entanto, faz-se necessário ver que Agostinho, no livro X das suas Confissões, não tinha em posse a
noção de “temporalidade originária do ente humano”. A noção de tempo agostiniana é do início ao fim
aristotélica. Também deve-se notar que Agostinho interpreta a memória à luz da reminiscência
platônica (Cf. BARASH, 2008, Heidegger and the Metaphysics of memory, p. 402) (Cf. BARASH, 2008,
Heidegger and the Metaphysics of memory, p. 402). Apesar de reconhecer, diferentemente de
Aristóteles, que a memória tem uma relação não apenas com o passado, mas também com o presente
e com o futuro, sua noção de tempo não é a temporalidade originária. Também sua preocupação não
era fundamentalmente elucidar a facticidade da existência, mas muito antes como transcende-la.
Ademais, a rememoração é vista como uma capacidade humana de deliberação para evocar
conteúdos mnemônicos. E a memória, um sistema de armazenamento, “os vastos palácios da
memória abrigam inúmeras imagens trazidas por percepções de toda espécie” (Cf. AGOSTINHO, 2017,
X, §12) (Cf. AGOSTINHO, 2017, X, §12). À parte de algumas recauchutagens em sua tipologia da
memória realizada nos parágrafos seguintes, o princípio permanece essencialmente grego: a memória
6
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nos comportamos com algo simplesmente dado e à vista, algo que se presenta, isto
é, que está presente. A esse fenômeno Heidegger dá o nome de presentificação de
algo. Os modos de se comportar em relação ao tempo expostos mediante os
conceitos de expectação (futuro), retenção (passado) e presentificação (presente) se
fundam na compreensão vulgar do tempo.
Esse tempo vulgar, que também chamamos de tempo do mundo, surge a partir
da temporalidade ekstática do Dasein. Dito de outro modo: o Dasein, por ser um ente
que em seu ser é temporal, pode derivar esse tempo público a partir da sua própria
constituição fundamental. Dizer que a temporalidade do Dasein é ekstática significa:
a temporalidade originária do Dasein “é o fora-de-si puro e simples” (HEIDEGGER,
2012, p. 388) (HEIDEGGER, 2012, p. 388). A partir de uma longa passagem da mesma
obra (Cf. HEIDEGGER, 2012, p. 394) (Cf. HEIDEGGER, 2012, p. 394), visualizamos a
tese de que o tempo do mundo (intratemporalidade) surge da temporalidade
ekstática do Dasein. O encobrimento do tempo originário e da própria estrutura do
tempo do mundo tem sua fundamentação no modo de ser do Dasein decadente, que
se ocupa dentro do mundo e esquece de si.
No capítulo acerca Da interpretação temporal do compreender existenciário
próprio e impróprio presente nos Problemas Fundamentais da Fenomenologia temos
grandes avanços em comparação ao que vamos encontrar em Ser e Tempo. O que
deste capítulo deve ser colhido são os trechos através dos quais Heidegger traz
explicitamente o que ele compreende por esquecimento de si mesmo (Cf.
HEIDEGGER, 2012, p. 421) (Cf. HEIDEGGER, 2012, p. 421). Ele expressa que,
esquecidos, “não assumimos nós mesmos em nossa facticidade”. Tudo o que somos
se encontra esquecido, de alguma forma, atrás de nós mesmos.
Não assumir a si mesmo na facticidade significa, a partir de Ser e Tempo, não
assumir seu poder-ser lançado (estar-lançado) mais próprio (relação com o passado
ou ser-sido). O esquecimento não pode ser compreendido enquanto uma mera falha
ou o apagamento de uma memória, mas ele é uma maneira ativa o Dasein ser-simesmo (Cf. HEIDEGGER, 2012, p. 421) (Cf. HEIDEGGER, 2012, p. 421).
é vista enquanto um sistema de armazenamento repleto de imagens e as lembranças surgem a partir
de um esforço ativo que exercemos para evocá-las. Tal defesa não pode ser feita por Heidegger, pois
ele não compreenderá a memória como um lugar, tampouco o esquecimento enquanto apagamento
de impressões de outrora.
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Podemos conferir que na segunda parte do tratado Ser e Tempo é introduzida
questão da temporalidade como fio condutor para uma fundamentação ontológica
originária e própria da existencialidade. A morte é um problema central na
clarificação deste primeiro capítulo e deve-se levar em conta como um fenômeno
que não se manifesta como um “ainda não, mas em breve sim” 7. A morte é sempre
iminente porque o Dasein é, constitutivamente, o seu ainda-não. Esse ser todo que
abarca a possibilidade mais própria de ser-para-o-fim se abre a partir de uma
disposição fundamental, a angústia, dando a consistência necessária para se dizer
que o próprio morrer funda-se no cuidado (Sorge). A angústia é o que põe o Dasein
na estranheza originária com o mundo, singularizando-o, é o que lhe assegura a
consistência e que propicia o instante de decisão pelo seu ser próprio; ameaçando,
assim, a tendência do Dasein ao esquecimento de si na decadência. Ela é a que
proporciona a retomada do nosso poder ser mais próprio.
O Dasein decadente e esquecido não dá a oportunidade de se assumir a
própria morte. Tenta-se constantemente tranquilizar os outros a respeito de suas
mortes; ainda que alguém esteja de fato com uma doença muito grave, diz-se que
ela “vai escapar dessa” (Cf. HEIDEGGER, 2015, p. 328–329) (Cf. HEIDEGGER, 2015, p.
328–329). Essa tranquilização, em conjunto com a tentação de encobrir a
possibilidade da morte e com a alienação dessa possibilidade, fundam a maneira
cotidiana que o Dasein exprime a fuga de si mesmo. A antecipação da morte, no
entanto, não se caracteriza por um simples pensar na morte, mas um compreender
autêntico das possibilidades como finitas8. O instante de decisão9 pelo reassumir a
própria morte demarca em que momento estamos diante da verdade originária da
existência e da retomada (memória). O decidir-se pela retomada mediante a
7

Compreensão imprópria do ser-para-a-morte.
“Pode-se resumir a caracterização de ser que, existencialmente, se projeta para a morte em sentido
próprio da seguinte forma: “o antecipar desvela para o Dasein a perdição no impessoalmente-simesmo e, embora não sustentada primariamente na preocupação das ocupações, o coloca diante da
possibilidade de ser ele próprio: mas isso na liberdade para a morte que, apaixonada, fática, certa de
si mesma e desembaraçada das ilusões do impessoal, se angustia” (HEIDEGGER, 2015, p. 343)
(HEIDEGGER, 2015, p. 343). Aqui surge de maneira não temática o problema da liberdade. Sobre esse
assunto, vejamos o que diz o intérprete Sena (2013) (2013): “O fenômeno da liberdade humana,
pensado em termos ontológico-existenciais, jamais indica um ser absolutamente livre de..., porém,
um ser-livre-para..., a saber: livre para um determinado mundo concreto histórico, totalidade do ente
em meio à qual o ser-no-mundo está agora situado, isto é, aberto compreensivo-dispositivodiscursivamente para as coisas, de modo superavitário” (SENA, 2013, p. 137) (SENA, 2013, p. 137).
9
Sobre o decidir-se próprio, (Cf. HEIDEGGER, 2015, p. 474–475) (Cf. HEIDEGGER, 2015, p. 474–475).
8
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retomada arranca o Dasein da perdição decadente da indecisão, que é sua tendência
de ser e é onde o Dasein está, de modo igualmente originário, na não-verdade. Vemos
aqui que o ente que nós mesmos somos de início se apresenta como o mais distante.
O esquecimento existencial do qual falamos não é um nada negativo, uma
falta completa de memória. O esquecimento funda o Dasein e é positivamente aquilo
que o move. Esquecer-se é o modo de ser(-sido, ou passado) temporal no qual de
início nos encontramos e no qual podemos nos manter-se “até o fim”. A recordação,
por seu turno, está fundada nesse esquecimento originário, e não o contrário.
Podemos sintetizar o que até então foi visto na análise da temporalidade com a
seguinte passagem: “o aguardar que atualiza e esquece é uma unidade ekstática
própria onde a compreensão imprópria se temporaliza em sua temporalidade”
(HEIDEGGER, 2015, p. 425) (HEIDEGGER, 2015, p. 425). O modo próprio de
temporalização do ser-sido, por seu turno, é chamado de retomada10.
De início e na maior parte das vezes estamos esquecidos do nosso si mesmo
próprio, não ouvimos a voz da consciência que clama e conclama para uma tomada
de decisão acerca do nosso próprio existir, não nos responsabilizamos por esta
dívida que temos conosco. Quando estamos esquecidos, nos perdemos na agilidade
do cotidiano, nas ocupações, nos compreendemos mesmo por aquilo que
realizamos, por status, relações, ou seja, pelos entes que não somos. E nisso nos
perdemos de vista, nos enrijecemos e colocamos sob a responsabilidade do ser-simesmo impessoal e impróprio as nossas decisões mais próprias da existência.
Conclusivamente notamos, portanto, que (1) o trabalho de uma analítica
existencial inserida no contexto da ontologia fundamental consistiu numa
desconstrução da ideia de sujeito, incluindo o caráter de ser-no-mundo o ente
humano, Dasein; (2) que essa introdução do ser-no-mundo como caráter
fundamental do Dasein trouxe uma rica abordagem ontológica sobre seus momentos
estruturais; (3) que o esquecimento existencial e também a retomada (memória),
enquanto possibilidades ontológicas, só podem ser vistos à luz da temporalidade
ekstática do Dasein e (4) que são maneiras distintas de assumir-se no mundo
(própria ou impropriamente).
10

Para observar a sistematização clara entre as ekstases temporais e os modos de ser próprio e
impróprio, (Cf. ESCUDERO, 2016b, §68) (Cf. ESCUDERO, 2016b, §68).
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Essa análise dista radicalmente do que fora pensado enquanto esquecimento
e memória em sentido epistemológico (sentido que Freud incorpora), pois este último
tipo de investigação se direciona para a compreensão do esquecimento e da
memória enquanto fenômenos exclusivamente ônticos11. Heidegger, partindo ainda
da ontologia, buscará comentar também acerca do esquecimento e da memória
direcionado aos outros entes mundanos e aos entes intramundanos nos seus
Seminários de Zollikon.
O esquecimento e a memória em sentido cotidiano
Nos Seminários de Zollikon, temos os diálogos entre o psicoterapeuta Medard
Boss e Martin Heidegger, taquigrafados por Boss, sobre o esquecimento e a memória
em sentido cotidiano. Partiremos da interpretação de Zeljko Loparic para
compreendermos o que Heidegger pensou acerca desses fenômenos e como eles se
relacionam com os entes mundanos e intramundanos. Loparic seguirá o fio condutor
da desconstrução da psicanálise para clarificar os fenômenos de importância para
este momento do trabalho.
Para

Heidegger,

a

compreensão

da

psique

mediante

a

divisão

consciente/inconsciente foi um erro crasso 12 . Esse pressuposto fundamental da
psicanálise desemboca numa série de más compreensões acerca das estruturas do
Dasein e se funda, tácita ou expressamente, na metafísica da subjetividade
objetificada que fora elaborada na modernidade. Nesta época, a consciência fora

11

O que queremos destacar é que para a epistemologia e para as ciências particulares, como a
neurociência, o esquecimento, assim como a memória, não é estudado a partir de seu fundamento no
Dasein. São vistos apenas como elementos que estão “juntos ao” corpo, “dentro” do corpo, mas não
são caracterizados como possibilidades ontológico-existenciais que guiam a própria lida do ente
humano consigo mesmo e com os outros entes.
12
“Heidegger considera ‘fatal’ a distinção entre o consciente e o inconsciente não por pensar que
todos os modos de ser do ser humano são, por definição, conscientes, mas por acreditar ter mostrado,
em Ser e tempo, que esses modos, devido à sua estrutura ontológica, não podem ser definidos no
domínio de atos mentais (representacionais). A distinção freudiana entre o consciente e o
inconsciente é mal concebida: os fenômenos mencionados não são, propriamente falando, nem
conscientes nem inconscientes, porque não são “atos psíquicos” (“psiquismos”), mas modos de
perfazimento do elemento central da estrutura ontológica do ser humano, do ser-no-mundo. A
analítica existencial de ser desconstrói a distinção-shiboleth freudiana não por ela ser absurda, mas
por ser ontologicamente imprópria e, por isso, encobridora” (LOPARIC, 2001, p. 131) (LOPARIC, 2001,
p. 131).
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tomada como a via de acesso ao “eu”, às características essenciais do sujeito e seus
limites. Na contemporaneidade, Freud populariza na psicologia o conceito de
“inconsciente”, que é o correlato opositor da consciência e que, todavia, resguardaria
boa parte daquilo que fundamentalmente rege o sujeito. O inconsciente é postulado
por necessidade de causa, embora Freud afirme que dele tem provas e que seria por
essa razão que este conceito é necessário e legítimo. Loparic comenta que “Freud
justificará a introdução do inconsciente [...] pela necessidade de explicar certos
fenômenos observados na consciência” (LOPARIC, 2001, p. 94) (LOPARIC, 2001, p.
94), isto é, para a meta da psicanálise, tomar como dado o inconsciente é necessário,
ele é o que proporciona a clarificação e resolução de distúrbios psíquicos.
Observamos que o modo como Freud compreende a facticidade está muito
mais próximo de um fluxo de vivências dadas no psíquico, que manifestamente está
aquém do que Heidegger compreende por facticidade13. A compreensão do sujeito
enquanto essencialmente psíquico e, por conseguinte, a compreensão do psíquico
enquanto sequência de vivências não pode fornecer satisfatoriamente a estrutura
fenomenal da facticidade do Dasein. Com isso, não queremos defender uma negação
do fenômeno da consciência, mas apenas demonstrar que (1) ela não é
ontologicamente fundamental e que (2) os conceitos fundamentais das ciências
particulares não devem possuir suas determinações a partir desse fenômeno nãofundamental que é a consciência enquanto aparelho psíquico (Cf. LOPARIC, 2001, p.
105) (Cf. LOPARIC, 2001, p. 105).
Da mesma forma que a consciência tem correspondência direta em relação a
memória na psicologia freudiana, o inconsciente tem intrínseca relação com o
esquecimento. Freud concebe o esquecimento enquanto um processo psíquico que
pode ocorrer tanto voluntária quanto involuntariamente por meio da extinção,

13

“Qual é o modo de facticidade que a psicologia empírica de Freud atribui aos fenômenos que
estuda? A resposta é: o de um ‘psiquismo’ (das Psychische). Para Freud, o psiquismo é um conjunto
de fenômenos ou de processos mentais, conscientes ou inconscientes, de um indivíduo ou de um
grupo de indivíduos, sediados em ou produzidos por uma psique (Seele). Os processos psíquicos são
ditos mentais, no sentido de serem atos representacionais carregados afetivamente. [...] O psiquismo
é, além disso, um processo natural e a psicologia, uma ciência natural, que, como qualquer outra
disciplina elaborada no paradigma galileano, assume o pressuposto ontológico de que os fenômenos
psíquicos obedecem às relações espaço-temporais e causais externas, constituindo ‘correntes’ ou
‘cadeias’, cujos elos são atos mentais singulares” (LOPARIC, 2001, p. 97) (LOPARIC, 2001, p. 97).
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repressão e atrofia ou apagamento de memórias que não são utilizadas,
correspondente ao esquecimento real (Cf. IZQUIERDO; BEVILAQUA; CAMMAROTA,
2006, p. 289–296) (Cf. IZQUIERDO; BEVILAQUA; CAMMAROTA, 2006, p. 289–296).
Essa introdução sucinta dos pressupostos da psicanálise freudiana se mostra muito
pertinente para demarcar a posição heideggeriana em relação aos fenômenos aqui
em questão.
Para ilustrar de que maneira se expressa linguisticamente o método
especulativo-explicativo em contraposição ao discurso fenomenológico-descritivo
auscultaremos algumas passagens que Loparic traz em seu texto. É importante
frisar que “em Freud, toda compreensão é, ao mesmo tempo, explicação: o que se
compreende e interpreta é a causa de um sintoma. As interpretações psicanalíticas
são explicações causais do sentido dos sintomas” (LOPARIC, 2001, p. 98) (LOPARIC,
2001, p. 98). O exemplo dado por Boss a respeito de como a teoria psicanalítica
interpretaria o esquecimento relaciona-se perfeitamente com essa ideia de
explicação ou busca de causas: “de acordo com a teoria psicanalítica, no caso de
[uma mulher] esquecer, por exemplo, uma bolsa, ao sair do quarto de uma pessoa
conhecida, expressa-se o desejo inconsciente de poder voltar àquele lugar”
(LOPARIC, 2001, p. 112) (LOPARIC, 2001, p. 112). Heidegger, por seu turno, diria que
não há intenção inconsciente no ato de esquecer a bolsa, mas sim que porque o
homem o qual a mulher visita não lhe é indiferente que, mesmo ao ir embora, lá ela
permanece. A bolsa não é intencionalmente, de maneira velada, deixada lá; para a
mulher, que estava tão junto ao seu amante, a bolsa sequer estava lá. Isso aponta
para o fato de que a abordagem fenomenológica não busca conhecimento de causa,
mas busca descrever os fenômenos tal como eles se mostram. O fenômeno cotidiano
do esquecimento, em Freud, se dá por mera relação causal e tem seu fundamento no
inconsciente, enquanto que, para Heidegger, não podemos esperar atingir o que seria
esquecimento cotidiano se fundamentamos tal visão a partir de uma metafísica que
objetifica o Dasein e a partir de relações causais que, para além de não configurarem
o modo mais originário de acesso ao fenômeno do esquecimento, não são
minimamente comprováveis.
O que está em xeque aqui não é a eficácia da psicanálise ou o seu estatuto
científico, mas os pressupostos da psicologia acerca do que seria o humano, a
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psique — e sua divisão em consciente, pré-consciente e inconsciente —, doença e
saúde. O conteúdo inconsciente, velado, e, de certa maneira, esquecido, pode vir à
tona sem que, no entanto, se tenha tornado mais claro o seu fundamento — e
fundamento aqui não se confunde com a causa ou a causa primeira. A rememoração
de eventos ônticos ou o trazer à superfície de um desejo reprimido não podem ainda
dar conta do esquecimento fundante do Dasein que caracterizamos como
esquecimento existencial ou esquecimento de si. Esse não pode ser superado
mediante uma análise de seu inconsciente, mas apenas com o despertar de um afeto
fundamental — a disposição afetiva da angústia é a que ganha destaque em Ser e
Tempo. Já o esquecimento e a memória em sentido cotidiano são vistos, segundo
Heidegger, como uma derivação do esquecimento originário (Cf. HEIDEGGER, 2015,
p. 425) (Cf. HEIDEGGER, 2015, p. 425).
O inconsciente constitui um conceito tão obscuro quanto o seu correlato
(consciente); mas não somente essa caracterização nebulosa da psique pode ser
brutal para a formação de uma ciência rigorosa como pode encobrir a própria
constituição ontológica do Dasein. Postular o inconsciente mediante a justificativa
de que “funciona” ainda não esclarece suficientemente para quê ele funciona; toda a
ordem de conceitos que o rodeia (como o par doença/saúde) se orienta ainda por
uma atitude natural para com os entes, isto é, os toma como dados, fato bruto no
mundo, e o ente a ser perscrutado, o Dasein, permanece compreendido como
simplesmente dado, subjetividade objetificada, e não é vislumbrado a partir do seu
próprio modo de ser que é a existência.
Não podemos dizer, contudo, que a psicologia não tem uma ontologia
fundante. O que se exprime é, todavia, mais desastroso que isso: que há uma
ontologia cristalizada e não suficientemente clara que funda todos os conceitos da
psicanálise e que, por conseguinte, vela a própria estrutura existencial do Dasein
(como ser-no-mundo, ser-junto-a, ser-com, ser-si-mesmo).
Por fim, numa caracterização crua e assistemática que conferimos a partir dos
Seminários de Zollikon, no capítulo Do Esquecimento (Cf. HEIDEGGER, 2017, p. 176–
177) (Cf. HEIDEGGER, 2017, p. 176–177), observamos que há várias maneiras de
conceber o esquecimento cotidiano — que depende, sobretudo, de para que tipo de
ente ele está orientado, de seu contexto enquanto ser-no-mundo. Heidegger traz à
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tona dois destes tipos possíveis de esquecimento: o esquecimento do ente
disponível à mão (Zuhandenheit) como privação da lembrança de algo (memória
como lembrança) e do ser-simplesmente-dado (Vorhandenheit) como privação da
retenção (memória como retenção). A diferença que se estabelece, a partir de certo
esforço interpretativo, pode ser a seguinte: o esquecer de um casaco14 para o frio é
uma falha pessoal, talvez por estar ocupada com outras atividades. Mas, dentro da
nossa conjuntura, faria sentido lembrar, uma vez que é necessário para que não se
passe frio quando fizer frio. Já o escapar de um nome 15 de uma pessoa que foi
introduzida numa festa e nunca mais apareceu, por exemplo, tem o caráter de
privação de um simples reter, pois essa informação estaria descontextualizada da
totalidade de uma rede pessoal de significância.
Na seção Do Recordar, Heidegger explicita que:
Recordar é tornar presente algo que passou como alguma coisa experienciada
por mim há certo tempo. Quando me ocorre um nome esquecido, isso não é uma
recordação. Só seria uma recordação se o nome me ocorresse como algo que eu
ouvi ou aprendi na época. Mas quando o nome esquecido me ocorre meramente
como nome, então isso é somente um tornar presente de novo. (HEIDEGGER,
2017, p. 178) (HEIDEGGER, 2017, p. 178).

Ou seja, a recordação não poderia ser recordação de uma coisa simplesmente
dada, desafigurada de seu contexto, mas apenas se configura como recordação a
memória que temos de algo que diz respeito ao nosso ser. Um simples “tornar
presente” de um nome retido de outrora não é uma recordação strictu sensu, pois, de
acordo com o fenomenólogo, não traz à tona nada que tenha sentido para o Dasein
enquanto ser-no-mundo.
Pensando em uma tipologia do esquecimento e memória cotidianos que
consiga abarcar o Dasein em sua cotidianidade, podemos concluir que, segundo
Heidegger: (1) foi preciso um outro tipo de discurso, que dista do expeculativoexplicativo (particular das ciências), para acessarmos os fenômenos analisados, (2)
14

Caracterizado por ser-junto-a, isto é: um objeto que serve-para dentro da minha rede de
significância.
15
Neste contexto, um ser-simplesmente dado.
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que há diversos tipos de esquecimento e também de memória cotidianos, a saber, a
lembrança, a retenção e a recordação. O esquecimento configurado por um não reter
refere-se a entes simplesmente dados, o esquecimento configurado por um não
lembrar refere-se a entes intramundanos — utensílios, equipamentos ou dispositivos,
por exemplo — e o esquecimento configurado por um não recordar refere-se a entes
mundanos — outros entes coexistentes — e acontecimentos que estão na nossa rede
de significância enquanto somos estruturalmente ser-no-mundo.

Tabela – Tipologia da Memória e do Esquecimento cotidianos

Para a elaboração da tabela consultamos o original em alemão (1987) (1987)
e tradução em inglês (2001) (2001). Assim como no português, a versão original e a
versão em inglês possuem expressões de grafia e significado distintas para cada
referente modo de ser. No inglês, as traduções são respectivamente recalling,
retaining e remember. No primeiro sentido (lembrança), podemos interpretar a
atitude de lembrar como uma atitude relacionada a “contar com” alguma coisa.
Heidegger mesmo utiliza o exemplo da memória de que preciso do guarda-chuva
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para-algo como uma espécie de lembrança. Resguarda, portanto, o caráter de
utilidade. A retenção pode ser interpretada como um simples “manter”, possuir
consigo, mas sem utilidade ou sentido determinados. Já a recordação, como
sabemos, “trazer de volta ao coração”, implica uma relação mais explícita com os
coexistentes, onde é patente a remissão a afetos “não-cinzentos”. Ainda que no
português utilizemos de maneira intercambiável as palavras “lembrança” e
“recordação”, podemos notar que utilizamos também a palavra “lembrança” para nos
referir a um objeto ou artifício que estimule a recordação. Um instrumento que,
portanto, possui utilidade. Já a recordação utilizamos apenas no sentido de “trazer
de volta” algo do sido.
Conclusão
Embora não haja literatura secundária pertinente em torno do tema, a
abordagem do ente humano na filosofia heideggeriana que tematiza explicitamente
o fenômeno do esquecimento se mostra muito profícua para que possamos
conceber tal fenômeno como um problema rigorosamente ontológico. No
esquecimento existencial (si-mesmo impróprio) é sustentado que o Dasein se
esquece de que ele é o fundamento de seu próprio ser e que precisa se decidir por
dar — ou, dito de maneira mais precisa, criar — para ele um sentido. É um
esquecimento originário, que precede a memória (retomada do si-mesmo próprio).
O esquecimento e a memória referente aos outros entes — e não ao si-mesmo
do Dasein, — os quais nos referimos como fenômenos cotidianos por se relacionarem
com a facticidade do Dasein —, se expressam como uma crítica à noção tradicional
de subjetividade e nos mostra como esses fenômenos podem ser interpretados caso
a caso, dependendo da rede referencial do Dasein. O fenômeno cotidiano do
esquecimento é interpretado por Heidegger como oriundo do esquecimento
existencial originário. Essa formulação é, definitivamente, muito curiosa e rica.
Com essa exposição, esperamos mostrar que é possível visualizar na
ontologia fundamental heideggeriana uma crítica também ao inconsciente por
intermédio da sua formulação acerca do que podemos compreender por Dasein,
estruturas fundamentais, tempo, esquecimento e memória.
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FENOMENOLOGIA E PSICANÁLISE

15. “E EU COM ISSO?” MARTIN BUBER E A ESCOLA DE SAFED

https://doi.org/10.36592/9786581110369-15

Airan Milititsky Aguiar1
Resumo
O presente estudo tem por objeto discutir a importância da Escola de Safed –
principal polo de desenvolvimento da cabala, estabelecido em solo palestino, após a
expulsão dos judeus da Península Ibérica (1492 d.C.) – em especial a cabala luriana,
em algumas noções da filosofia de Martin Buber, um dos mais importantes e
influentes filósofos judeus alemães do século XX. Figura ímpar no cenário intelectual
da Europa Central, Buber trabalhou com Franz Rosenzweig e, na esteira do legado de
Hermann Cohen, foi seminal para a filosofia judaica contemporânea. Com esteio na
pioneira e extensa pesquisa sobre a mística judaica empreendida por Gershon
Scholem – amigo e confidente de Walter Benjamin, principal responsável pela
criação do estudo acadêmico da mística judaica no século XX e colega de Martin
Buber (1878 –1965) na Universidade Hebraica de Jerusalém – pretende-se expor, de
forma concisa, correspondências, entre a mística judaica e aspectos da obra Eu e Tu,
extrapolando as considerações de Michael Löwy sobre a intelectualidade judaica de
língua alemã em Redenção e Utopia e Judeus Heterodoxos. Nessa direção, a
presente reflexão tem por objetivo, problematizar e adensar a discussão realizada
preliminarmente por Michael Löwy em Redenção e Utopia, na qual o referido autor
define a problemática da intelectualidade judaica romântica de língua alemã, suas
relações com o universo da mística judaica a partir do conceito de afinidades
eletivas, no desenvolvimento de uma visão de mundo utópico romântica. Entendese, portanto, que a filosofia do diálogo de Buber possibilita, ao menos, estabelecer
profundas homologias com aspectos centrais da teosofia mística judaica.
Palavras-chave: Martin Buber; Cabala; Exílio; Redenção
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“O processo intrínseco, extramundano do Tikun, simbolicamente descrito como
nascimento da personalidade de Deus, corresponde ao processo de história
mundana. O processo histórico e sua alma mais secreta, o ato religioso do judeu,
preparam o caminho para a restituição final de todas as luzes e centelhas
espalhadas e exiladas.”
(SCHOLEM, Gershom, 1995, p. 306).
“A palavra-princípio Eu-Isso não tem nada mal em si mesma. O que existe de mal
é o fato de a matéria pretender ser aquilo que existe. Se o homem permitir, o
mundo do Isso, no seu contínuo crescimento, o invade e seu próprio Eu perde a
sua atualidade, até que o pesadelo sobre ele e o fantasma no seu interior
sussurram um ao outro confessando sua perdição.”
(BUBER, Martin, 2001, p. 79).

1 Do Din ou a delimitação do problema
Não há como perceber devidamente a tradição judaica a não ser como
narrativas baseadas, a meu ver, no exílio e na redenção. A dialética desse par
engloba, em grande medida, uma variedade enorme dos múltiplos e mais variados
comentários à Torah. Não é difícil estabelecer paralelos entre esse par e o projeto,
por assim dizer, de alienação e ressonância proposto por Harmut Rosa (2019(A),
2019(B)). De forma a estabelecer um denominador comum entre essas duas
produções culturais, aparentemente muito distintas, o romantismo pode, em certo
sentido, designar um princípio constitutivo comum. Michael Löwy e Robert Sayre
(1993, p. 22) definem a visão romântica como que caracterizada “pela dolorosa
convicção de que faltam ao real presente certos valores essenciais que foram
alienados”, mas uma alienação “vivida frequentemente como exílio”. Para Löwy e
Sayre (1993, p. 29) a essência do fenômeno global está em uma dimensão
restitucionista. Definindo o romantismo restitucionista enquanto o tipo ideal mais
abrangente, este é caracterizado pela nostalgia, pela aspiração da restituição daquilo
que a modernidade, o capitalismo, “alienou”.
O surgimento da modernidade teve implicações enormes para a vida judaica.
Em certo sentido, pode-se entender que o que conhecemos como a Questão Judaica
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é justamente o lugar do judeu a partir da modernidade, ou as dificuldades de um lugar
para ele na história da “civilização europeia” ou na História Universal. Na Península
Ibérica – percebida como o polo mais dinâmico da Europa em termos sociais,
econômicos, políticos e culturais e considerando que o ano de 1492 é defendido
amplamente por historiadores como marco dessa passagem –, no contexto das
Grandes Navegações que é, também, o contexto da Reconquista e da Inquisição e,
em termos judaicos, do brutal Exílio de Sefarad2, que surge a modernidade. Nessa
conjuntura há o desenvolvimento de aspectos de grande envergadura espiritual no
seio do Judaísmo, na sua tradição popular, na sua mística. A Cabala Luriana é
desenvolvida, em solo palestino, a partir do rico florescimento cultural ibérico e nos
reflexos e reflexões da perseguição e expulsão de Sefarad.
A Cabala de Safed, em especial a Luriana, é o último movimento no seio do
judaísmo, antes do sionismo, com abrangência sobre a totalidade das suas
comunidades (SCHOLEM, 1995, p. 278, 319). Ao apresentar respostas e significar a
história judaica, inclusive a expulsão da Espanha, ela reelabora, dentro da tradição, a
experiência diaspórica – ainda que de forma mística e esotérica –, seus traumas e
as demais consequências do surgimento da questão judaica. Essa reelaboração
coloca o motivo e o mistério do exílio e da redenção em termos teocosmogônicos.
Ocorre, nesse contexto, a introdução da concepção de Tzimtzum. Literalmente,
Tzimtzum significa “concentração”, “contração”, “retração” ou “retirada”, à guisa de
hipótese, algo muito próximo ao Fundamento em Hegel e à noção de contragolpe.
Nesse espaço primordial é que se estabelece o processo de criação, a configuração
do homem primevo, não material: Adam Kadmon (SCHOLEM, 1995, p. 297). A partir
desse momento, no que Scholem atribui, inclusive, a possibilidade de até mesmo um
defeito original – no átomo cosmo-sefirótico, em suas palavras – todo processo
teocosmogônico e histórico ocorre sob o signo da queda, numa série de
correspondências e de camadas que se articulam desde o próprio Tzimtzum até a
história mundana. Nesse intrincado processo de dispersão, de egressões e
regressões inconclusas, por assim dizer, de extrusões perversas, a própria dispersão

2

Sefarad é o termo em hebraico para a Península Ibérica.
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contém, em si mesma, a possibilidade da re-união, Tikun. Este é o segredo da galut
(exílio).
A existência e o destino de Israel, com toda sua terrível realidade, com todo seu
complicado drama de sempre renovada vocação e sempre renovada culpa, são
fundamentalmente um símbolo do verdadeiro estado de toda existência,
inclusive – embora isto raramente fosse dito sem reservas – existência divina.
Justamente porque a existência real de Israel é tão completamente uma
experiência de exílio, ela é, ao mesmo tempo, uma experiência simbólica e
transparente. Assim, no seu aspecto mítico, o exílio de Israel deixa de ser apenas
um castigo por erros cometidos ou uma prova de fé. Torna-se algo maior e mais
profundo, uma missão simbólica. No decurso do seu exílio, Israel deve ir a toda
parte, a cada um dos cantos do mundo, pois em todo lugar há uma centelha de
Schehiná à espera de ser descoberta, apanhada e restaurada por um ato
religioso. Assim, assaz surpreendentemente, ainda significativamente ancorada
no centro de uma gnose profundamente judaica, emerge a ideia do exílio como
uma missão. (SCHOLEM, 2006, p. 139-140).

Em outro sentido, o Tzimtzum pode ser entendido como a abertura ao outro.
Se Deus fosse tudo, não haveria espaço para a criação. O Tzimtzum, essa retirada,
essa negatividade, cria o tehiru, ou a possibilidade do outro, o não-idêntico. Dessa
forma, o Tzimtzum enceta tanto a alienação quanto a ressonância, para utilizar a
terminologia proposta por Rosa. Na Escola de Safed, isso é conhecido na dialética
entre Hitpaschtut e Histalkut, inalação e exalação, o fluxo e refluxo perpétuo
(SCHOLEM, 1995, p. 295).3Essa concepção teocosmogônica é pano de fundo para a
criação do Hassidismo, o pietismo judaico que floresce, principalmente na Polônia, a
partir do século XVII e a base real do estereótipo do judeu moderno.4 Manifestações
dessa religiosidade judaica foram compiladas, de forma anedótica, por assim dizer,

3

Em certo sentido há a possibilidade de se estabelecer, ao menos, paralelismos com a perspectiva de
Giambattista Vico (2005) de Corsi e Ricorsi (conforme § 145, 245, 394, 1097 et seq.)
4
Aquele que no aquecimento da questão judaica, após o Caso Dreiffus, é visto como disfarçado no
judeu Ieke – literalmente paletó, forma pejorativa de se referir aos judeus da Europa central –, mas
que veste, na realidade, peyes e caftans, as tranças e túnicas típicas dos judeus hassídicos. Essa
noção de “aparência e essência” judaica foi e é amplamente empregada e mobilizada no
antissemitismo contemporâneo.
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por Matin Buber (2013) em seu Histórias do Rabi. Em Eu e Tu (2001), obra seminal de
Buber, há a possibilidade de um diálogo intenso com a perspectiva de Harmut Rosa,
quando podemos estabelecer, de forma muito esquemática, as seguintes
homologias partindo do paralelismo exílio-redenção e alienação-ressonância, bem
como entre Eu-isso - Eu-Tu e alienação - ressonância e, ainda, entre experiência relação e alienação - ressonância. O que se pretende esgrimir no presente texto,
principalmente, é a fundamentação místico-filosófica de alguns aspectos da
Filosofia do Diálogo de Martin Buber, ainda que não sejam explicitados pelo autor; e
o importante enlace romântico-restitucionista de Buber com a própria tradição
judaica. A modernidade e a aceleração seriam frutos, portanto, do adensamento da
relação Eu-isso (p. 73), do Exílio da Schechiná5 em termos luriânicos.
2 O Tzadik de Zehlendorf
A alcunha atribuída a Martin Buber por Pierre Bouretz (2001, p. 577) remete à
uma das qualidades mais nobres do judaísmo, ser um homem justo ou probo, o que
define propriamente ser um tzadik. Aqui, “cabe como uma luva” o pensamento de
Adorno e Horkheimer (1986, p. 204), um tzadik pode ser visto, sem qualquer prejuízo,
como aquele cujo pensamento nega a injustiça na busca da verdade ou do despertar,
a recomposição do Schem (SCHOLEM, 1995, p. 307).6
O judaísmo de Buber estava longe da assimilação, seja qual fosse seu matiz,
ou da ortodoxia; era uma “religiosidade romântica e mística, impregnada de crítica
social e de nostalgia comunitária” (LÖWY, 2012, p. 111). Um dos seus maiores e mais
longos projetos foi uma nova tradução da Bíblia, iniciado com Franz Rosenzweig.

5

O Exílio da Schechiná é justamente a clivagem da manifestação imediata de Deus em relação à sua
totalidade e alteridade, a alienação ou reificação da relação humana com a divindade. (SCHOLEM,
1995, p. 257-262).
6
A importância e sentido do Nome, Schem, pode ser percebida em uma passagem de Hermann Cohen
citada por Scholem: “Mas o Schem (o nome), esse tem uma força linguística inesgotável no
sentimento religioso do judeu. O Nome de Deus, não é mais uma palavra mágica, se é que foi um dia,
mas a palavra mágica da convicção messiânica [...] O próprio nome deve exprimir, num futuro
longínquo, o caráter único de Deus; testemunhá-los em todas as línguas, em todos os povos. ‘No
futuro eu tornarei a linguagem mais pura para os povos, de tal forma que todos juntos invocarão o
Nome de Deus’. Esse é o sentido original messiânico do Nome de Deus” (COHEN apud SCHOLEM,
1999, p. 17).
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Buber levará grande parte de sua vida para concluir, publicando-a em 1960. Scholem,
celebrando o término dessa tradução, considera o seu caráter excepcional da
seguinte forma:
É um dos grandes paradoxos deste empreendimento que, em uma tradução que,
em última análise, verte a Bíblia como a palavra de Deus, o nome de Deus como
tal não apareça. É substituído pelo uso enfático e proeminente do Eu, Tu e Ele.
Por meio desses pronomes apenas, podemos apreender Deus com muita clareza,
embora de modo indireto como nos convém. [grifo meu] (SCHOLEM, 1994, p. 43)

Esse diferencial, tão caro a Scholem na tradução do texto Bíblico realizada por
Buber e Rosenzweig, sulca, a meu ver, indelevelmente a filosofia do diálogo, em
especial Eu e Tu. Assim, a percepção e atuação a partir da complexidade e da
alteridade podem ser compreendidas como características do tzadik.
3 A Parte, o Todo e o Outro
Deus na mais profundamente oculta de Suas manifestações, quando por assim
dizer decidiu lançar-se à Sua obra de criação, é chamado “Ele”. Deus no
desdobramento completo de seu Ser, Graça e Amor, em que Ele se torna passível
de ser percebido pela “razão do coração” e, portanto, de ser chamado de “Tu”.
Mas se Deus em Sua suprema manifestação, onde a plenitude de Seu Ser
encontra sua expressão final no último todo-abrangente de Seus atributos, é
chamado de “Eu”.
(SCHOLEM, Gershom, 1995, p. 241).

Durante a presença judaica no Reino de Castela foi redigido o opus magnum
da cabala, o chamado Livro do Esplendor: o Zohar. Nele é definida uma diferenciação
progressiva da relação com a divindade: Eu, Tu e Ele.
Essa diferenciação progressiva estabelecida no Zohar se faz muito próxima à
proposta dialógica que Buber enceta em Eu e Tu. As palavras-princípio que Buber
postula em sua obra parecem ser ecos dessa antiga tradição cabalista, dessa mística
que busca um relacionamento direto e autêntico com a divindade, que rompe o
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abismo estabelecido e condição da religião, da experiência para a relação. A cabala,
enquanto a palavra viva da Torah, tem em seu mais profundo desejo a reconexão
completa entre homem e Deus, em termos luriânicos a entronização definitiva do
criador.
A palavra-princípio Eu-isso parece ser equivalente, justamente, ao que gera a
queda, desde o plano teocosmogônico até a narrativa da Torah. Eu-isso, levado às
últimas consequências, é a idolatria da parte que aparta o todo e o outro, é a Queda
da Shechiná. O Todo é Tu, o Outro, o Tu eterno; ou Tu e Ele como disposto no Zohar.
Buber não se furta a formular a palavra-princípio Eu-isso como alienação, como
poder externo, estranho e coercitivo, como forma de criar um Golem7 (Buber, p. 78).
Pode-se dizer, também, como exílio, como forma que afasta da comunidade (Buber,
p. 78-79). Mas só se pode estabelecer relação com o todo e com o outro a partir da
parte, quer dizer, do Isso (p. 80). A Schechiná é a porta de entrada para o mistério do
mundo das Sefirot. A ideia de relação em Buber (p. 101) é uma proposta de abertura
para a complexidade.
As Sefirot foram reveladas a Adão na configuração da Árvore da Vida e da Árvore
do Conhecimento, isto é, a Sefirá do meio e a última; em vez de preservar sua
unidade original, e destarte unificar as esferas da vida e do conhecimento e trazer
a salvação ao mundo, ele separou uma da outra e empenhou-se em venerar
apenas a Schechiná, sem reconhecer sua união com as outras sefirot. Assim
interrompeu a corrente da vida que flui de esfera a esfera e trouxe a separação e
o isolamento para o mundo. (SCHOLEM, 1995, p. 259)

A corrente da vida interrompida – a queda de Adão, como o Bezerro de Ouro
ou a Torre de Babel, são como um índice misterioso dessa interrupção – é descrita,
por vezes na Escola de Safed, como a luz divina não plenamente refletida; reflexão e
ressonância são fenômenos físicos próximos. A Ruptura dos Vasos8 e a Queda da

7

Uma apreciação da noção de Golem como forma de alienação, entendendo o conceito como “uma
criatura criada pela Criatura que, ao criá-la, criaturiza-se ainda mais”, pode ser encontrada em
Procurando Metatron ou a desalienação da criatura: Paralelismos entre a Cabala e o Marxismo
(AGUIAR, 2013).
8
A concepção da Ruptura dos Vasos pode ser considerada como forma catártica de purificação do
Din, da manifestação do Julgamento Severo da divindade, por vezes chamada de Gevurá, bravura,
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Schechiná são frutos de problemas reflexivos e geram a dispersão, a alienação ou o
exílio, das centelhas divinas. O homem, em sua experiência mundana, deve atuar no
sentido da elevação dessas centelhas, o sentido da redenção ou da relação, ou da
busca por ressonância, em seu caráter normativo como na aposta de Rosa (2019(B),
p. 76-77).
A abertura para a complexidade, a possibilidade de restituição, ocorre, para
Buber (2001, p. 71-72), na dialética Isso - Tu.
Cada Tu, após o término do evento da relação deve necessariamente se
transformar em Isso.
Cada Isso pode se entregar no evento da relação, tornar-se um Tu.
Estes são os dois privilégios fundamentais do mundo do Isso com o mundo no
qual se deve viver, no qual se pode viver, o mundo que oferece toda espécie de
atrações e estímulos de atividades e conhecimentos.
[...]
E com toda a seriedade da verdade, ouça: o homem não pode viver sem o Isso,
mas aquele que vive somente com o Isso não é homem.

Aqui Buber não se distancia muito da noção de homem total, como
apresentada por Marx em seus Manuscritos Econômico-Filosóficos.9 Erich Fromm,
outro integrante da intelectualidade judaica romântica de língua alemã, não hesitou
em afirmar, partindo desse material, que:
O socialismo, para Marx, é uma sociedade que permite a efetivação da essência
do homem superando sua alienação. É nada mais nada menos que a criação das
condições para o homem verdadeiramente livre, racional, ativo e independente; é
a consecução do objetivo profético: a destruição dos ídolos. (FROMM, 1970, p.
64).

entendida como princípio de determinação, circunscrição e delimitação, origem do possível defeito no
átomo como-sefirótico (SCHOLEM, 1995, p. 296-300).
9
Escritos em 1844, os Manuscritos somente foram publicados em 1932 na União Soviética e em 1959
em Inglês. É obra, portanto, que vem a público posteriormente a Eu e Tu, que data de 1925.
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A possibilidade de restituir a omnidimensionalidade perdida a partir da criação
da propriedade privada – e, nesse sentido, cumpre ressaltar que Marx (2008, p. 80)
usa de uma analogia com a Queda de Adão para formular a alienação enquanto
propriedade privada –, retomada posteriormente, também, em Ideologia da
Sociedade Industrial por Herbert Marcuse (1967), que, em certo sentido, seria uma
condição da boa vida (BUBER, 2001, p. 71).10 A unidimensionalidade seria justamente
a experiência exclusiva e alienante do Eu-isso, a idolatria da parte que aparta o todo
e o outro. Destarte, o Isso seria virtualmente impermeável à luz que emana do
Tzimtzum, uma contração da matéria inócua à possibilidade de relação, o que,
muitas vezes, na mística é visto como Amalek, o mal absoluto (SABAN, 2012, p. 202),
o julgamento que não permite acréscimos, para usar uma formulação de Carl
Schmidt, a exclusão do outro. Nas palavras de Buber (2001, p. 84):
[...] em épocas mórbidas, acontece que o mundo do Isso, não sendo mais
penetrado e fecundado pelos eflúvios vivificantes do mundo do Tu, não passando
de algo isolado e rígido, fantasma surgido do pântano, oprime o homem. Nele o
homem, contentando-se com um mundo de objetos, que não lhe podem mais
tornar-se presença, sucumbe. Então, a causalidade fugaz, intensifica-se até
tornar-se uma fatalidade opressora e esmagadora.

A tradição judaica exige o combate permanente contra Amalek. Dessa forma,
ele pode ser visto como a “ameaça do punho contra a palavra [viva]” (GUINSBURG,
1996, p. 60), como o Estado de Exceção que é a regra, tão caro a Brecht e a Benjamin.
Amalek, o isso eterno, o ardil para a queda, por assim dizer, impossibilita o diálogo e,
portanto, a ressonância e a redenção.
4 Comunidade, reciprocidade: Tikun e Redenção
Buber é um dos componentes mais singulares da intelectualidade judaica
romântica de língua alemã, um dos mais velhos também. Ao contrário de outros

10

Em tal perspectiva pode-se discutir paralelismos com a ressonância enquanto condição da boa
vida em Rosa (2019(B), p. 78).
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intelectuais alemães seu romantismo não necessitava transpor um abismo ou
realizar um retorno e conquista de algo totalmente apartado. A família de Buber não
era assimilada e ele teve uma educação judaica bastante rica, transitando do
religioso à Hascalá. O romantismo de Buber, a busca pela sua comunidade autêntica,
pode ser assim evidenciado; quando “a potente unidade vital do ser humano primitivo
(Urmenschen), que foi durante muito tempo fragmentada e dilacerada, poderá
retornar sob uma forma atualizada, em nível superior, e à luz de uma consciência
criativa” (BUBER apud LOWY, 2012, p. 119). Esta passagem traz à tona uma forte
homologia com a noção luriânica de Tikun.
Sinteticamente, a ideia de Tikun é a reconstituição da harmonia quebrada no
plano humano, com a queda de Adão ao comer o fruto da árvore do conhecimento,
ou a entronização final de Deus, a recomposição do Schem. Essa tarefa é atribuída
exclusivamente ao homem, em Luria tem o fito da recomposição de sua Gestalt
espiritual primeva, ou seja, a alma de Adão, antes da queda, a qual continha todas as
almas (SCHOLEM, 1995, p. 311). Dessa forma, pode-se inferir que o processo de
reparação, melhor dizendo, se estabelece numa relação entre as almas que compõe
uma alma maior, na formação de uma comunidade autêntica, na qual, o arquétipo da
comunidade de Israel, a Schechiná, seja unida a Ele (SCHOLEM, 1995, p. 308), assim
restituindo a Gestalt primeva e reparando o defeito do juízo, unificando o nome.11
Torna-se patente a “correlação” com a posição de Buber (2001, p. 78) na qual
a comunidade autêntica deve atuar em relação a um centro vivo, numa relação viva
e recíproca, pode-se dizer, com ressonância. Em hebraico eu (ani) e nada (ein) têm
as mesmas consoantes. No Zohar, para Scholem (1995, p. 242), “a passagem de ein
para ani simboliza a transformação pela qual o Nada passa pela manifestação
progressiva de sua essência nas Sefirot, para o Eu – um processo dialético cujas
tese e antítese começam e terminam em Deus. Essa reparação, ou a ação para a
plena reflexividade da luz do tzimtzum, tem no protagonismo do tzadik a busca pela
justiça que não exclui o outro, restituindo-o à comunidade autêntica, a redenção ou
a restituição de todas as coisas, a supressão da mácula, a vinda do Messias é o que
simboliza o fim desse processo (SCHOLEM, 1995, p. 306).
11

A separação do Schem é uma das camadas das quedas, da alienação. Na filosofia do diálogo a
importância de sua restituição é clara, sobretudo como a palavra viva (BUBER, 2001, p. 128).
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16. A FENOMENOLOGIA DE HUSSERL PARA ALÉM DA OPOSIÇÃO ENTRE
CONCEITUALISMO E NÃO-CONCEITUALISMO NA PERCEPÇÃO
https://doi.org/10.36592/9786581110369-16

Daniel Guilhermino1
Resumo
Nosso ponto de partida, nessa comunicação, é o debate contemporâneo
predominante na filosofia analítica sobre a natureza do conteúdo da percepção. O
responsável por colocar o debate nos seus quadros atuais é John McDowell, que,
com sua obra Mente e Mundo, de 1994, apresenta um modelo conceitualista de
experiência para explicar a relação entre subjetividade e mundo. Nesse modelo,
McDowell sugere que a relação entre subjetividade e mundo não pode ser descrita
em termos dualistas de um puro impacto do objeto em um sujeito. Isso seria,
segundo McDowell, recair naquilo que Wilfrid Sellars, em seu clássico ensaio
Empirismo e Filosofia da Mente, de 1956, havia chamado de mito do dado: o mito de
um puro impacto não-conceitual do mundo no sujeito. Para Sellars e McDowell, a
relação entre subjetividade e mundo é muito mais bem compreendida se seguirmos
o modelo kantiano de uma cooperação entre sensibilidade e entendimento. Nessa
visão, predomina o mote de que intuições sem conceitos são cegas: um puro impacto
do mundo em nossa subjetividade não nos diz nada, a não ser que esse impacto seja
já, em alguma medida, conceitualmente enformado. O mundo só pode ser mundo
conhecido se já o recebemos, portanto, com algum grau de contribuição (mesmo que
implícita) do entendimento – caso contrário, recaímos, fatalmente, na visão mítica
de uma pura recepção não-conceitual do mundo. Se, agora, voltamo-nos ao lado
“continental” da filosofia, temos a fenomenologia de Husserl reivindicando à
autodoação da coisa mesma (die Selbstgegebenheit der Sachen selbst) o princípio
fundamental da filosofia da percepção. Segundo Husserl, a intuição simples
(schlicht) da coisa sensível estaria na base de todas as realizações superiores da

1
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consciência: ela é fundante (fundierend) das intuições conceituais e categoriais. O
princípio da fenomenologia, portanto, é justamente o dado: é a coisa mesma dada
“em carne e osso” (leibhaftig) e de modo imediato (unmitellbar), ou seja, sem
qualquer tipo de mediação simbólica ou conceitual. As perguntas que nortearão
nossa comunicação são as seguintes: estaria a fenomenologia fadada a um
compromisso com as “intuições cegas” de que fala Kant? É a fenomenologia presa
fácil do contemporâneo mito do dado? Não seria a fenomenologia, no fim das contas,
um empreendimento impossível, na medida em que pretende descrever por meio de
conceitos e da linguagem um puro dado não-conceitual e pré-linguístico (o que
implicaria em uma distorção conceitual de um dado que é, por princípio, nãoconceitual)? Mais especificamente, pretendemos trazer à tona a possibilidade de
interpretação do princípio de doação na fenomenologia de Husserl que seja livre da
oposição contemporânea entre conceitualismo e não-conceitualismo.
Palavras-chave: Husserl; Sellars; McDowell; percepção; mito do dado
1 O problema contemporâneo do dado
“Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas”
(KANT, 2015, p. 97). O conhecido slogan kantiano é o que está na base do debate
contemporâneo, predominante na filosofia analítica, sobre a natureza do conteúdo
da percepção. Mais precisamente, é ele que dá forma ao chamado conceitualismo
da experiência: a teoria segundo a qual a experiência só é possível como experiência
conceitual. Em sua aplicação ao domínio específico da percepção, o conceitualismo
dirá que a doação do mundo à nossa experiência perceptiva é uma realização
conceitual. O responsável por colocar o debate nos seus quadros atuais é John
McDowell, que apresenta sua tese conceitualista pela primeira vez em Mente e
Mundo, de 1994. McDowell parte da concepção kantiana de conhecimento empírico
como cooperação entre receptividade e espontaneidade, entre sensibilidade e
entendimento. A contribuição do entendimento, nessa imagem, é a de “dispor sobre
os conceitos” (MCDOWELL, 2005, p. 41). O âmbito conceitual é aquele constituído
por relações racionais, ou, numa palavra, é aquilo que corresponde ao que Sellars
chamou de espaço lógico das razões. Segundo Sellars, “ao caracterizar um episódio
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ou estado como sendo de conhecimento, não estamos dando uma descrição
empírica daquele episódio ou estado. Nós o estamos posicionando no espaço lógico
das razões, das justificativas e da capacidade de justificarmos aquilo que foi dito”
(SELLARS, 1991, p. 169). O posicionamento do conhecimento no espaço das
justificativas e da capacidade de justificar é o que permite McDowell caracterizar o
espaço lógico das razões de Sellars como o espaço dos conceitos, na medida em
que “não podemos realmente entender as relações que afiançam um juízo, a não ser
como relações no interior do espaço dos conceitos: relações como a de implicação,
ou a de probabilificação, que relacionam potenciais exercícios de capacidades
conceituais” (MCDOWELL, 2005, p. 43). Nos limites da contribuição do entendimento,
o conhecimento é, portanto, uma realização puramente conceitual.
Se renunciarmos à contribuição da sensibilidade, porém, corremos o risco de
compreender o conhecimento como um “giro sem atrito ocorrendo no vazio” (2005,
p. 47). Com isso, estaríamos abandonando o modelo kantiano em prol do modelo
coerentista de Davidson, que sustenta que “nada pode contar como razão para
termos uma crença, a não ser uma outra crença” (DAVIDSON, 2001, p. 141). Mas se
insistirmos na contribuição da sensibilidade, por outro lado, só nos parece restar um
dado bruto, isto é, meros impactos causais não-conceituais sobre nossa
receptividade que deveriam, de alguma forma, fornecer-nos conhecimento sobre o
mundo. Ora, se conhecimento é compreendido em termos de relações conceituais,
surge o problema de como algo não-conceitual poderia adentrar tais relações. Essa
contribuição da sensibilidade compreendida nos termos de meros impactos causais
é o que se chama de mito do dado 2 . O risco de uma “eterna oscilação” entre o
coerentismo e o mito do dado forma o dilema epistemológico que McDowell pretende
superar com seu modelo conceitualista de experiência. Numa palavra, trata-se de
mostrar como é possível o conhecimento empírico sem recair no mito do dado.
Nos termos em que o problema foi colocado, naturalmente apenas uma saída
restou para McDowell. Se o problema era a impossibilidade de extensão do espaço
das razões para além do âmbito conceitual em conjunto com a necessidade de
inclusão da sensibilidade em tal espaço, resta somente a alternativa de incluir a
2

Sellars desenvolve seu argumento contra o dado sensível, mas deixa claro que seu propósito é atacar
“todo o âmbito geral da doação” (SELLARS, 1991, p. 128).
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sensibilidade no âmbito conceitual. Só assim ela poderá ser incluída no espaço das
razões. O conhecimento como cooperação entre receptividade e espontaneidade só
fará sentido, portanto, se compreendermos que “a contribuição da receptividade para
esse trabalho conjunto não é separável nem mesmo em pensamento” (MCDOWELL,
2005, p. 45). Vemos, por esse caminho, que nossos conceitos não são exercidos
sobre dados não-conceituais da receptividade – como aquilo que primeiramente
conceitualizaria um dado sensível ininterpretado –, mas são exercidos na
receptividade3 (2005, p. 45). Ou seja, o entendimento não é aquilo que estrutura a
intuição; antes, a intuição é já uma ocorrência conceitualmente estruturada. Do
ponto de vista da intencionalidade, portanto, sensibilidade e entendimento não se
relacionam com conteúdos distintos. Isso pode ser atestado na passagem clássica
de Mente e Mundo que condensa a posição de McDowell e apresenta o problema que
abordaremos brevemente nesta comunicação:
Numa experiência específica na qual alguém não está iludido, o que essa pessoa
observa é que as coisas são de tal e tal modo. Que as coisas são de tal e tal modo
é o conteúdo da experiência, e também pode ser o conteúdo de um juízo: tornase o conteúdo de um juízo caso o sujeito decida tomar a experiência por seu valor
de face. Nessa medida, ele é um conteúdo conceitual. (2005, p. 63)

O conteúdo da percepção é, portanto, do mesmo tipo que o conteúdo do juízo
– a saber, conceitual. É essa identidade de tipo que possibilita, segundo McDowell,
um juízo de experiência.
2 A controvérsia em torno do doacionismo de Husserl
Como destaca Gunther (2003, p. 4), a distinção entre o conceitual e o nãoconceitual se dá no interior do gênero intencionalidade. Isso significa que o debate
3

Há aqui uma disputa interpretativa que não adentraremos e que foi bem resumida por Van Mazijk
com sua oposição entre conceitualismo fraco e conceitualismo forte. O conceitualismo fraco seria a
concepção de que a “percepção é, ao menos para nós, aberta para o exercício conceitual” (VAN
MAZIJK, 2020, p. 4); o conceitualismo forte, a concepção de que “conceitos estruturam a experiência”
(VAN MAZIJK, 2020, p. 4). Nesta comunicação, seguiremos a interpretação do “conceitualismo forte”.
Para uma discussão mais a fundo sobre essa distinção e sua relação com Husserl, cf. minha resenha
de Van Mazijk em GUILHERMINO, 2020.
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analítico contemporâneo sobre a natureza do conteúdo da percepção é um debate
sobre a natureza da intencionalidade. Ora, a disciplina que historicamente assume
para si a problemática da intencionalidade é, sabidamente, a fenomenologia de
Edmund Husserl. Como consta do §146 de Ideias para uma Fenomenologia pura e
uma Filosofia Fenomenológica (doravante Ideias I), “o título do problema que abarca
a fenomenologia inteira se chama intencionalidade” (Hua III, §146, p. 337)4. Por si só,
isso já bastaria para a inclusão da fenomenologia (especificamente a fenomenologia
husserliana) nesse debate. Para além da mera afinidade genérica, porém, vemos que
Husserl já desde as Investigações Lógicas considerava a clarificação da relação
entre intuição sensível e pensamento conceitual a principal tarefa da fenomenologia
do conhecimento. Na Introdução à Sexta Investigação, por exemplo, lemos que o
principal tema a ocupar as próximas páginas será aquele da
relação entre a intenção de significação e o preenchimento de significação, ou,
no modo de expressar mais tradicional, mas certamente mais equívoco, a relação
entre “conceito” ou “pensamento” (aqui entendido, precisamente, como visada
intuitiva não preenchida) e a “intuição correspondente” (Hua XIX, 6, Introdução,
538, 539)5.

Vê-se, assim, que a fenomenologia pretende assumir explicitamente o
problema do conhecimento na sua forma kantiana – o conhecimento como
cooperação entre intuição e conceito, sensibilidade e entendimento. Podemos dizer,
portanto, sem risco de anacronismo, que o debate contemporâneo sobre a natureza
do conteúdo da percepção é o mesmo problema da fenomenologia do conhecimento.
Na Sexta Investigação, Husserl trabalhará a relação entre pensar e intuir não
do ponto de vista da cooperação entre duas faculdades distintas, mas do ponto de
vista de dois níveis de atos distintos. Dito mais exatamente, a distinção entre intuição
e pensamento será equivalente à distinção entre o nível inferior (die Unterstufe) dos
atos de intuição simples (schlichte) e o nível superior (Die Oberstufe) dos atos de

4

Todas as traduções de Husserl são de minha responsabilidade. As citações das obras de Husserl
seguirão sempre a paginação da Husserliana.
5
As citações das Investigações Lógicas seguirão sempre a seguinte ordem: número da Investigação,
número da seção, página.
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intuição categorial. A nova terminologia já anuncia uma grande mudança: o
pensamento será concebido como um novo tipo de intuição. Não teremos, portanto,
uma faculdade intuitiva que nos fornece os materiais sensíveis e uma faculdade
intelectual que os organiza categorialmente. Antes – ou ao menos assim dá a
entender a nova terminologia –, as categorias serão, tal como os materiais sensíveis,
igualmente dadas. A relação entre pensamento e intuição não poderá mais dizer
respeito, portanto, a dois tipos distintos de contribuição, mas, antes, a dois níveis
distintos da mesma contribuição. Isso será equacionado por Husserl em termos da
relação entre o nível fundado (fundiert) da intuição categorial e o nível fundante
(fundierend) da intuição simples. Em suma, os objetos do pensamento e da intuição
despontam de uma mesma origem, mas pertencem a níveis distintos: “podemos
caracterizar os objetos sensíveis ou reais (realen) como objetos do nível inferior da
intuição possível, os categoriais ou ideais como objetos de nível superior” (Hua XIX,
6, §46, 674). Ao reformular a conceitualidade kantiana, Husserl pretende ter
desobstruído fenomenologicamente o caminho para uma clara compreensão da
relação entre pensar e intuir.
A se levar em conta a discussão na bibliografia secundária sobre a Sexta
Investigação, contudo, é de se perguntar até que ponto Husserl foi exitoso nessa sua
tarefa. Com efeito, podemos identificar, tanto no nível superior dos atos fundados
quanto no nível inferior dos atos fundantes, interpretações tão díspares e
conflituosas por parte de comentadores, que chega a surpreender como possam ter
emergido da mesma base textual. Devemos limitar, no entanto, as controvérsias em
torno da Sexta Investigação à nossa problemática. Com respeito ao nível superior
dos atos fundados, interessa-nos, particularmente, a disputa interpretativa entre os
partidos não-conceitualista e conceitualista.

A leitura não-conceitualista é

encabeçada por Mulligan (1995), que identifica no texto husserliano a distinção entre
um ver simples e direto de particulares e um ver nominal e proposicional. Do lado
conceitualista, temos a leitura de Cobb-Stevens (1990), que vê Husserl estendendo
o domínio do entendimento por sobre o domínio da intuição sensível, tornando esta
última dependente da primeira. Que o texto husserliano tenha possibilitado essa
disputa interpretativa parece, por si só, colocar em xeque a “clareza suficiente” com
a qual se pretendia tratar da relação kantiana entre pensar e intuir. Com respeito ao
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nível inferior dos atos fundantes, interessa-nos, nomeadamente, a crítica da
ambiguidade do conceito de autodoação (Selbstgegebenheit) classicamente
apresentada por Rang (2005), mas que ecoa, certamente, em outros comentadores,
como De Palma (2008) e, mais recentemente, D’Angelo (2019). O que está em jogo,
nessa crítica, é a própria reivindicação da fenomenologia de alcançar o dado sensível
ele mesmo, e não um substituto simbólico seu.
É a partir dessas disputas interpretativas que focaremos a problemática do
dado no contexto da fenomenologia husserliana. Explicitemos resumidamente como
ocorre cada um dos tipos de percepção – sensível e categorial – segundo o aparato
conceitual das Investigações Lógicas:
i A percepção fundante sensível
Husserl fala do caráter meramente intencional da percepção, em oposição à
sua pretensão de dar o objeto mesmo. No caso da percepção ‘externa’, “o objeto não
é efetivamente dado, nomeadamente, não é dado completa e totalmente como aquele
objeto que é. Aparece apenas ‘de frente’, apenas ‘perspectivamente reduzido e
adumbrado (abgeschattet)’, e coisas semelhantes” (Hua XIX, 6, §14, 589). O
adumbramento mostra, com efeito, que mesmo nos casos que Husserl considera
limite ideais da percepção adequada, a saber, os casos nos quais “este conteúdo
sentido ou que se auto-apresenta (selbstdarstellende) coincide com o objeto
percebido” (Hua XIX, 6, §14, 590), a autodoação da coisa não pode ocorrer. Quando
vejo um cubo vermelho, o vermelho contém variações de adumbramento, aparece
ora mais claro, ora mais escuro. Ou seja, mesmo aquele momento pontual do
conteúdo genuíno (reell) que se presenta à consciência na percepção é, por princípio,
inadequado. A coisa mesma nunca pode, portanto, ser dada em sentido absoluto.
Intuição sensível é, portanto, um ato simples [schlicht] que é descrito segundo
o esquema conteúdo-apreensão: trata-se da apreensão, por parte do ato, de um
conteúdo de sensação [Empfindung]. Assim como ao ler um livro não me direciono
para as letras no papel, mas para a história que está sendo contada; e assim como
ao ver um quadro não me direciono para as cores na tela, mas para a imagem pintada
– assim também, ao perceber um objeto exterior no mundo, não me direciono para
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as sensações, mas para o objeto apresentado por elas. Como diz Husserl, “eu ouço
o adágio do violinista, o gazear dos pássaros” (Hua XIX, 5, §14, 395), mas não a
sensação de som; “vejo uma coisa, por exemplo essa caixa, não vejo minhas
sensações” (Hua XIX, 5, §14, 396). Do mesmo modo, porém, que posso me atentar
para as letras no livro e para as cores no quadro, posso também, se adoto uma
orientação reflexiva específica, direcionar-me para as sensações. Ao fazer isso, as
sensações cessam, contudo, de apresentar um objeto, de apresentar um mundo, e se
tornam, elas mesmas, o objeto do meu ato. Numa palavra, elas cessam de realizar
sua função de re-presentação. Se elas entram nessa função, é porque o ato as
interpreta de um determinado modo, assim como interpreto as letras no papel e as
cores na tela. Só assim posso entender que aquilo que era uma visão direta e de um
só golpe de um objeto é, na verdade, o resultado de uma operação de apreensão de
uma sensação. Isso deixa intacto, no entanto, o caráter simples do ato de intuição
sensível, uma vez que não se exige uma operação voluntária de articulação, de
síntese, para que seu objeto apareça.
ii A percepção fundada categorial
De outro modo ocorre com a intuição categorial. A intuição categorial é um ato
estruturado, composto, nomeadamente, de três momentos: 1. A percepção geral de
um objeto; 2. A percepção particular de um de seus pedaços ou momentos; 3. A
síntese de cobertura na qual reconheço que a parte destacada pela percepção
particular é do mesmo objeto da percepção geral. O passo 3 corresponde ao passo
especificamente categorial: ele é fundado sobre os atos 1 e 2, que são atos fundantes
simples. Os atos de intuição categorial terão, assim como os casos de intuição
sensível, seu conteúdo re-presentante. Esse, por sua vez, não poderá ser uma
sensação, pois que o ato é, justamente, não-sensível. O que é, então, esse conteúdo
re-presentante da intuição categorial? O que é isto que faz com que seja possível a
apresentação de um objeto categorial? No Sétimo Capítulo, Husserl dirá que o
conteúdo re-presentante dos atos categoriais é o vínculo psíquico (psychische Band)
(Hua XIX, 6, §56, 701).
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A partir daí, duas linhas interpretativas se opõem. De um lado, o próprio texto
de Husserl parece indicar que o esquema conteúdo-apreensão deve valer também
para os atos categoriais. Nesse caso, o conteúdo re-presentante categorial – o
vínculo psíquico – deve ser passível de apreensão por parte do ato. Assim como o
ato sensível se direciona para as sensações para animá-las de sentido – fazendo,
com isso, com que elas exerçam uma ‘função de re-presentação’ e apresentem um
objeto –, assim também o ato categorial deverá se direcionar para o vínculo psíquico
para que ele exerça a função de re-presentar um objeto categorial. Ao precisar a
natureza desse vínculo psíquico, porém, Husserl o chamará de “conteúdo de
reflexão” (Hua XIX, 6, §58, 709). Desse modo, acaba não conseguindo alcançar
aquele que era o objetivo da teoria da intuição categorial, qual seja: o de desvelar um
domínio especificamente não-sensível da intuição. Afinal de contas, reflexão é algo
que se dá no âmbito da percepção interna, que é sensível. Husserl está simplesmente
afirmando que o conteúdo apreendido pelo ato categorial é um conteúdo sensível, a
saber, da sensibilidade interna, do âmbito ‘psíquico’. Husserl acaba por recair
naquela concepção “propagada em geral desde Locke, mas fundamentalmente
errada”, que afirma que as “categorias lógicas, como ser e não-ser, unidade,
pluralidade, totalidade, quantidade, fundamento, consequência etc. – surgem através
da reflexão sobre certos atos psíquicos, portanto na região da sensibilidade interna,
da ‘percepção interna’” (Hua XIX, 6, §44, 668).
Por outro lado, Tugendhat apresenta uma interpretação da intuição categorial
de todo livre dessas confusões psicologistas. Segundo Tugendhat, o que leva a
considerar a teoria do Sétimo Capítulo como psicologista é um prejuízo objetivista.
O esquema conteúdo-apreensão, de acordo com essa interpretação, não é adequado
para descrever a intuição categorial. Esta última é, antes, um tipo completamente
novo de intuição. Ela não segue aquilo que tradicionalmente foi compreendido como
intuição em geral, a saber, que “simplicidade (Schlichtheit) = doação ‘de um só
golpe’” (TUGENDHAT, 1970, p. 114). O próprio Husserl, porém, é vítima desse prejuízo
da tradição que exige o entrelaçamento entre os conceitos de intuição e presença, na
medida em que impõe o esquema conteúdo-apreensão à intuição categorial. Para
Tugendhat, intuição categorial não é a apreensão, por parte do ato categorial, de um
conteúdo re-presentante (no caso, o vínculo psíquico). Antes, é a possibilidade de
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realização atual (aktuelle Vollzug) da síntese (síntese que é, sempre, sensivelmente
condicionada). Ou seja, Tugendhat interpreta o vínculo psíquico não como algo aí
presente a ser apreendido, mas como a realização atual da síntese categorial (o
terceiro passo do ato categorial). De fato, não faltam elementos textuais que
apontem para a identificação dos conceitos de ‘conteúdo intuitivo’ e ‘realização
atual’ nos atos categoriais: Husserl fala, com efeito, no Oitavo Capítulo, da
“realização real (wirklich)” (Hua XIX, 6, §62, 717) da síntese, ou da “realização própria
(eigentlich)” (Hua XIX, 6, §63, 724), ou mesmo da sua “realização intuitiva (intuitiv)”
(Hua XIX, 6, §63, 724). Em uma determinada passagem, Husserl chega a alterar, na
edição B, “ato categorial” para “ato atual”, o que resulta na seguinte frase: “a
realização atual do ato atual...” (Hua XIX, 6, §62, 717). Ou seja, parece claro, pela
exposição da teoria da verdade categorial do Oitavo Capítulo, que Husserl identifica,
para o caso dos atos categoriais, intuitividade com atualidade. Não haveria, assim,
risco de psicologismo nas Investigações, uma vez que não há um ato da percepção
interna servindo como base para a apreensão do próprio ato categorial. O que há, na
verdade, é a possibilidade de realização atual da síntese categorial (o que
corresponderia ao ato categorial intuitivo) e a possibilidade da mera realização dessa
síntese não constrangida pela sua atualidade (o que corresponderia ao ato categorial
vazio/signitivo). Tudo que precisamos fazer, portanto, segundo Tugendhat, é não
seguir Husserl na sua analogia estrita da intuição categorial com a intuição sensível
(sintoma do teor ainda ‘tradicional’ de sua visão) e compreender o caráter
radicalmente novo desse tipo de intuição que se está trazendo à tona.
3 A doação para além da oposição entre conceitual/não-conceitual
Parece haver um ponto fraco de base na interpretação de Tugendhat. Com
efeito, se o ato categorial intuitivo é equivalente ao ato atual, então o ato categorial
signitivo deve equivaler ao ato... não-atual. Mas o que exatamente seria um ato nãoatual? Qual o sentido de se falar de um ato que não se atualiza? Ou, se nos valermos
de um dos sinônimos para ‘atual’ empregado nas Investigações, o que seria um ato
não-efetivo (wirklich)? Mesmo nos casos dos pensamentos contraditórios, que
Husserl equipara, no Oitavo Capítulo, aos atos categoriais signitivos – aqueles que
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possuem sentido, mas são contrassensos –, não é verdade que devo atualizá-los,
isto é, realizá-los, para que possa, então, verificar que se trata de contrassensos? A
distinção entre atos que seguem as leis da gramática pura e os atos que seguem a
lei categorial não parece, portanto, ser exatamente paralela à distinção entre atos
categoriais signitivos e intuitivos. Afinal, mesmo os atos bem formados do ponto de
vista da gramática pura são realizados. Um ato não-atual seria, ao que parece, muito
mais um não-ato – portanto, não seria nada6.
Se se objeta, em favor de Tugendhat, que atualidade no sentido aqui em
questão quer dizer atividade, o que implicaria que os atos sensíveis seriam atos nãoativos (no sentido de serem uma mera recepção passiva sem esforço), e que os atos
categoriais seriam, ao contrário, ativos no sentido de demandarem um certo esforço
por parte do sujeito, então a própria definição de ato da Quinta Investigação parece
ir de encontro a essa interpretação. Ali, com efeito, Husserl já alertava para a
necessidade de se desprender do “sentido literal de actus”, enfatizando que “a ideia
de atividade (Betätigung) deve permanecer absolutamente excluída” do conceito de
ato que se está fenomenologicamente descrevendo nas Investigações (Hua XIX, 5,
§13, 393). Em uma nota de rodapé, Husserl sublinha sua concordância com Natorp,
na medida em que também recusa a “mitologia das atividades” na caracterização
dos atos (Hua XIX, 5, §13, 393). Finalmente, conclui Husserl que “definimos os ‘atos’
não como atividades psíquicas, mas como vivências intencionais” (Hua XIX, 5, §13,
393). Parece de todo excluída, portanto, para a caracterização de ato em geral, a
marca da atividade no sentido do esforço por parte de um sujeito agente. Não vejo
por que, assim, o ato categorial serviria de exceção a essa definição de ato em geral.
O esquema conteúdo-apreensão deve servir, portanto, também para os atos
categoriais. Logo, deve haver um conteúdo re-presentante a ser apreendido pelo ato
categorial. Esse conteúdo re-presentante é, claro está, a síntese de cobertura
(Deckung): ela deverá se impor a nós, constranger-nos, assim como os dados da
sensação se nos impõem e nos constrangem. Deve ser possível notar a síntese de
cobertura, que está, de certo modo, aí, pré-disponível à apreensão do ato. Numa
palavra, deve haver sentido, contra a advertência de Tugendhat, em falar de presença
6

Também Almeida apontou as insuficiências da concepção de Tugendhat em uma linha de
argumentação semelhante à aqui apresentada (ALMEIDA, 1972, pp. 113 ss.).

238 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 1

categorial. A crítica posterior de Husserl às Investigações, porém, ensina-nos que
essa síntese de cobertura não deve ter uma origem nem externa, nem interna: ela
deve ser radicalmente não-sensível. Portanto, como diz Lohmar (1998, p. 201), a
intuitividade dos atos categoriais deve advir de uma “terceira origem”.
Essa concepção parece ser confirmada nos escritos posteriores às
Investigações. No curso de 1906/07 de Introdução à Lógica e Teoria do
Conhecimento,

Husserl afirma explicitamente que a cobertura deve ser

“genuinamente dada e pode ser percebida como doação” (Hua XXIV, §45, 282). No
desenvolvimento de sua fenomenologia genética, com efeito, vemos justamente que
o domínio do genuíno não se restringe ao conteúdo sensível do ato e seus
componentes materiais e qualitativos, mas se estende de modo a abarcar também
os conteúdos noemáticos, ou seja, aquilo que é constituído pelo ato. Assim, também
no caso de objetalidades constituídas pelo ato deve haver algum sentido justificado
de lhes atribuir doação genuína. Como diz Husserl em suas Análises sobre Sínteses
Passivas, “não há motivo para separar o 'noema' da vivência e negar-lhe o caráter de
um momento genuíno” (Hua XI, 334-335).
Essa ampliação do domínio do genuinamente dado obrigará Husserl,
naturalmente, a relativizar o conceito de sensação (Empfindung). Sentido
(Empfunden), agora, não poderá ser somente o conteúdo sensível. A depender do
nível de constituição que está em jogo, será justificado falar em conteúdo sentido
mesmo quando não se trata de conteúdo sensível. Numa palavra, como diz Lohmar
(1998, p. 202, grifo nosso), “sínteses de cobertura entre intenções parciais podem
também ser conteúdos genuinamente dados que permitem uma apreensão
intuitiva”.
Podemos, agora, retornar à controvérsia interpretativa com a qual iniciamos
nossas análises do problema do dado no nível superior dos atos categoriais, a saber,
a controvérsia entre Mulligan e Cobb-Stevens. Recordemos as posições conflitantes:
de um lado, Mulligan admite a existência de um ver simples não-conceitual de
particulares na percepção sensível que seria anterior tanto aos atos nominais quanto
aos atos categorialmente formados. De outro lado, Cobb-Stevens entende que a
categoria de substância já está subentendida nos atos fundantes da percepção
simples – assim, o ato simples que funda o ato categorial seria já categorial. Numa
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palavra, na visão de Cobb-Stevens, não há um ver fundante: todo ver é já um ver
categorial.
Mulligan está correto ao dizer que “ver particulares não é significar (to mean),
não é exercer um conceito, quer individual, quer geral” (MULLIGAN, 1995, p. 170). De
fato, há, segundo deixa entrever nossas análises, um nível fundante de percepção
que é anterior ao exercício do pensamento, à instanciação de conceitos. Todavia,
nossas análises das Investigações nos permitem ir ainda mais longe que Mulligan e
afirmar que ver particulares não só não é significar, mas tampouco é um ver.
Segundo nossos resultados, a percepção fundante dos atos categoriais é uma
vivência não-conceitual, implícita, não tematizada. Portanto, ela não está para a
consciência. Para que isso ocorra, ela deve sofrer a apreensão do ato categorial que
a converte em objeto do conhecimento em sentido próprio. Só então é possível valerse desse objeto da percepção fundante em um ato de juízo categorial. Assim, a
opinião de Mulligan de que “uma vez que o ver simples não está associado com
nenhum ato significativo, ele não pode ocorrer em um juízo” (MULLIGAN, 1995, p.
172) não parece estar de acordo com a teoria das Investigações. O ver simples nãoconceitual, uma vez interpretado pelo ato categorial, torna-se disponível para o
conhecimento, e pode, portanto, figurar em um juízo e em relações inferenciais de
juízos. Assim, a interpretação de Mulligan de que há uma heterogeneidade radical
entre percepção e juízo não parece se sustentar. Com efeito, a percepção simples,
segundo Husserl, é apreendida pelo ato categorial – portanto, ela é, no mínimo,
conceitualizável. Uma interpretação não-conceitual em sentido estrito da teoria da
percepção de Husserl parece, portanto, por princípio insustentável.
Mais próxima da nossa leitura parece ser a interpretação de Cobb-Stevens,
segundo a qual a diferença entre a percepção fundante simples e a percepção
fundada categorial diz respeito a graus de explicitação: “há uma continuidade entre
a consciência (awareness) pré-linguística de objeto e característica e a consciência
(awareness) sintática do objeto possuindo a característica” (COBB-STEVENS, 1990,
p. 152). Isso é, com efeito, segundo nossas análises, correto: a consciência categorial
apenas torna explícito aquilo que já estava lá implicitamente em uma estrutura
sintática. Parece justificada, portanto, a afirmação de Cobb-Stevens de que o ver que
é tão primordial e pervasivo quanto o ver como: se vejo que algo é de tal modo, é
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porque já o vejo, implicitamente, como de tal modo. A formulação heideggeriana da
qual se vale Cobb-Stevens perde, assim, um pouco do seu ar de mistério: “a
substancialidade que, no seu não-aparecer, possibilita o aparecer da aparência”
(HEIDEGGER, 1977, p. 115). Isso significa, tão somente, que a vivência não-conceitual
da identidade é o que permite a apreensão temática da identidade, na medida em que
essa vivência não-conceitual funciona como re-presentante categorial a ser
apreendido pelo ato e transformado em objeto explícito de conhecimento.
Isso não significa, porém, um fechamento da questão, e muito menos uma
concordância sem mais com a posição de Cobb-Stevens e uma recusa da leitura de
Mulligan. Afinal, podemos ainda perguntar: é justificada a posição de Cobb-Stevens
de que o categorial estaria subentendido já na percepção fundante simples? O ver
fundante simples seria já um ver categorial? Essa afirmação já parece ir além do que
nossas análises permitem dizer. Para que ela se justifique, é necessário que a
estruturação do conteúdo categorial seja já uma estruturação conceitual/categorial.
Se for esse o caso, certamente deveremos falar, com Cobb-Stevens (ecoando
Heidegger e Taminiaux) de um paradoxo da fundação. Mas nossos resultados são
suficientes para endossar tal constatação?
Em resumo, a questão que se coloca é: há, segundo as Investigações, tão
somente a estruturação conceitual? Ou haveria algum outro modo de determinar o
conteúdo que não o modo categorial/conceitual? Pois se o conteúdo só puder ser
determinado conceitualmente, como explicar o caráter já pré-determinado, isto é,
pré-estruturado, do conteúdo re-presentante categorial? A não ser que se queira
falar, com Cobb-Stevens, de um paradoxo da fundação, deve ser possível dar uma
resposta a essa pergunta. Será que, a esse respeito, não teria Mulligan razão ao
apontar para dois tipos radicalmente distintos de apreensão do conteúdo: uma nãoconceitual (dos atos fundantes) e uma conceitual (dos atos fundados)? Assim, os
atos da percepção simples seriam já não-conceitualmente pré-estruturados, mas
ainda passíveis de uma estruturação conceitual no entendimento. O problema, no
entanto, com essa posição, é entender como seria possível essa passagem do nãoconceitual para o conceitual, já que o próprio Mulligan admite que o ver simples não
pode figurar em um juízo.
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A passagem decisiva do texto husserliano que Cobb-Stevens encontra para
justificar sua posição de que a percepção fundante é já categorial é a seguinte: “a
intenção da palavra branco se recobre apenas parcialmente com o momento de cor
do objeto que aparece, permanece um excesso (Überschuβ) na significação
(Bedeutung), uma forma, que nada encontra no aparecimento para se confirmar”
(Hua XIX, 6, §40, 660). Cobb-Stevens dirá que esse excesso formal é condição da
percepção simples (COBB-STEVENS, 1990, p. 152). O problema, no entanto, é que
Cobb-Stevens, na esteira de Heidegger, interpreta esse excesso de modo unívoco.
Quando nos movemos para o nível dos atos fundantes, vemos que há, na percepção
simples, diversos tipos de excesso na percepção, e não só o excesso conceitualsignificativo. Essa nos parece ser a chave para entender o caráter da estrutura nãoconceitual do conteúdo da percepção simples na teoria de Husserl, que nada tem a
ver com o dado bruto sellarsiano e que não é, portanto, a contraparte do conceitual
mcdowelliano.7
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17. A ALTERIDADE EM HUSSERL
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Marina Bortolanza1
Resumo
O objetivo central deste artigo é discutir se Husserl, ao apresentar suas primeiras
ideias sobre a intersubjetividade transcendental, na obra Meditações Cartesianas,
consegue, de fato, apresentar uma compreensão sobre a alteridade. A posição que
pretendo defender é que ao lançar suas primeiras ideias sobre a intersubjetividade
transcendental, Husserl já percebia que a constituição do outro, em um ambiente
transcendentalmente reduzido, influenciava o Eu. Defendo que a aparição do outro
no campo perceptivo do Eu, o tira do seu local de conforto e o faz refletir sobre as
experiências alheias e sobre as suas próprias, ou seja, a Alteridade irá proporcionar
um amadurecimento das condutas do Eu. Para tanto, essa pesquisa terá como base
de estudos a Quarta e a Quinta Meditação apresentadas na obra Meditações
Cartesianas, de Edmund Husserl. Inicialmente será explicitado o conceito de
idealismo transcendental e o processo de redução fenomenológica, e, após, através
da redução da experiência transcendental à esfera de propriedade, será explicitada a
constituição do outro transcendental e o surgimento da alteridade. Por fim, será
realizada uma breve crítica às ideias husserlianas com base no pensamento sobre a
alteridade de Emmanuel Levinas.
Palavras-Chave: Husserl. Intersubjetividade. Alteridade.
1 Introdução
Um mundo dominado pela ganância – a busca incessante por mais –, pelo
individualismo – pessoas vivendo suas vidas centradas apenas em si mesmas –, o
consumismo e outros vícios utilizados para preencher um vazio que só se torna
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maior, as doenças psicológicas e físicas provocadas por esses comportamentos, a
Totalidade em sua dimensão mais cruel, a violência, a dominação e outras
injustiças... essas são algumas das facetas da sociedade atual, uma sociedade
estruturada no pensamento em e para si mesmo.
Como, então, mudar essa realidade? Não há uma resposta fácil ou simples,
mas, talvez, o caminho inicie-se pela percepção do Outro, como vai afirmar, por
exemplo, Emmanuel Levinas ao desenvolver sua filosofia da alteridade.
Husserl também faz uma explicitação nesse sentido, ao afirmar que é com o
surgimento do Outro que o Eu toma consciência de que não está sozinho no mundo
e, através desse encontro, novos conhecimentos surgem, os quais atuarão no
amadurecimento de suas condutas (HUSSERL, 2013, p. 157 e 158).
Nesse sentido, busca-se, com esse artigo, discutir se Husserl, ao apresentar
suas primeiras ideias sobre a intersubjetividade transcendental, na obra Meditações
Cartesianas, consegue, de fato, apresentar uma compreensão sobre a alteridade.
Inicialmente acusado de solipsismo, ou seja, “[...] posição, segundo a qual só
existe uma única consciência, a saber, a própria consciência do solipsista [...]”
(ZAHAVI, 2015, p.162), Husserl apresenta através da obra Meditações Cartesianas
(1931), suas primeiras ideias a respeito da intersubjetividade transcendental, ou
fenomenológica.
Alguns seguidores e intérpretes de Husserl permanecem acreditando que ele
nunca efetivamente conseguiu ultrapassar as barreiras do eu, outros, contudo,
entendem que ele superou o solipsismo e argumentam que a confusão existe apenas
porque “[...] a intersubjetividade transcendental só pode vir à tona por meio de uma
explicação e de uma análise radicais das estruturas da experiência do eu” (ZAHAVI,
2015, p. 181).
Esse artigo irá defender que ao lançar suas primeiras ideias sobre a
intersubjetividade transcendental, Husserl já percebia que a constituição do outro,
em um ambiente transcendentalmente reduzido, influenciava o Eu, e que a aparição
do outro no campo perceptivo do Eu o tira do seu local de conforto e o faz refletir
sobre as experiências alheias e sobre as suas próprias, ou seja, a Alteridade
proporciona um amadurecimento das condutas do Eu.
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Para tanto, essa pesquisa terá como base de estudos a Quarta e a Quinta
Meditação apresentadas na obra Meditações Cartesianas.
Inicialmente será explicitado o conceito de idealismo transcendental e o
processo de redução fenomenológica, e, após, através da redução da experiência
transcendental à esfera de propriedade, será explicitada a constituição do outro
transcendental e o surgimento da alteridade. Por fim, será realizada uma breve crítica
às ideias husserlianas com base no pensamento sobre a alteridade de Emmanuel
Levinas.
A importância dessa pesquisa se dá em explicitar que é através da
constituição do Outro que o idealismo transcendental se torna válido, pois é a
presença do Outro que constitui o sentido real, como explica Zahavi:
[...] a tese de Husserl é a de que minha experiência de algo objetivamente válido
é possibilitada pela minha experiência de transcendência (e inacessibilidade) de
um sujeito alheio, e de que essa transcendência, que Husserl designa como a
primeira autêntica alteridade e como a fonte de toda transcendência real e
efetiva, empresta ao mundo a sua validade objetiva. (ZAHAVI, 2015, p. 170)

2. O Idealismo Transcendental
A Fenomenologia, partindo da ideia do ego cogito de René Descartes, tem
como objetivo ir as coisas elas mesmas (zu den Sachen selbst!), no sentido de
entender como se dá o conhecimento, já que pretende descrever a essência dos atos
da consciência, ou seja, descrever como os objetos são constituídos na e pela
consciência pura.
É nesse sentido que Husserl afirma: “Os objetos são para mim, e são para mim
o que são apenas como objetos de consciência efetiva ou possível” (HUSSERL, 2013,
p. 103).
A Fenomenologia, por fazer parte da escola idealista e transcendental, afirma
que não há mundo independente da consciência, a objetividade só é possível por
meio da subjetividade, em outras palavras, se não houver consciência, não há
mundo.
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E para que o objetivo da Fenomenologia se cumpra é que Husserl utiliza-se do
Idealismo Transcendental Fenomenológico.
O Idealismo Transcendental Fenomenológico tem como tese central “[...] a
dependência ontológica e epistemológica do mundo em sua correlação com a
consciência” (THOMÉ, 2019, p. 523). Ele se caracteriza por um processo de redução
à consciência pura, ao eu transcendental.
O processo de redução citado possuí dois momentos: inicialmente realiza-se
a redução eidética e, posteriormente, a redução transcendental ou epoché
fenomenológica.
A redução eidética está explicitada no §34, na Quarta Meditação Cartesiana, e
consiste na redução do fato à sua essência, ao seu eidos, sendo eidos:
[...] algo universal, visto ou visível, algo puro incondicionado, a saber, não
condicionado por qualquer fato segundo o seu sentido intuitivo próprio. Ele está
antes de todos os conceitos, no sentido de significações verbais, as quais,
enquanto puros conceitos, terão antes de se ajustar a ele. (HUSSERL, 2013, p.
109, grifo do autor)

Salienta-se que a redução eidética ocorre no nível de mundo objetivo e é
utilizada por diversas outras ciências para investigações e descrições de objetos.
Após realizada a redução eidética, é possível realizar a redução
transcendental. É nessa segunda redução que ocorre a virada transcendental, ou
seja, a redução do ser objetivo à consciência que lhe constituí e lhe dá sentido.
A epoché fenomenológica consiste em suspender o mundo objetivo e
permanecer apenas como um espectador desinteressado do mundo disponível. Nas
palavras de Husserl: “Se assim procedo, como é de minha liberdade, então não nego
este ‘mundo’, como se eu fosse sofista, não duvido de sua existência, como se fosse
cético, mas efetuo a epoché ‘fenomenológica’, que me impede totalmente de fazer
qualquer juízo sobre existência espaço-temporal” (HUSSERL, 2006, p. 81, grifo do
autor).
Com a epoché fenomenológica, temos, finalmente, o mundo constituído na e
pela consciência, independente do mundo objetivo:
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[...] reconheceremos, então, que tudo o que é para esse ego é algo que se constitui
nesse próprio ego e, mais ainda, que todo e qualquer tipo de ser - e, dentro disso,
aquele que se caracteriza como transcendente em algum sentido - tem a sua
constituição particular. A transcendência, em todas as suas formas, é um caráter
de ser imanente, que se constitui no interior do ego. Todo sentido que se possa
conceber, todo ser concebível, chame-se ele imanente ou transcendente, cai no
domínio da subjetividade transcendental, enquanto constituinte de sentido e ser.
Não tem sentido querer captar o universo do ser verdadeiro como qualquer coisa
que está fora do universo da consciência possível, do conhecimento possível, da
evidência possível, de modo que ambos os universos se correlacionassem de
uma forma simplesmente exterior por meio de uma lei fixa. (HUSSERL, 2013, p.
122)

Como se observa, resta, após esse processo, a consciência pura ou
consciência transcendental (HUSSERL, 2006, p. 84 e 85) e tem-se a tese de Husserl:
“O mundo não é para mim, em geral, outra coisa senão um ser que, num tal cogito,
está consciente e vale para mim. Ele retira em exclusivo de tais cogitationes todo o
seu sentido, universal e específico, bem como a validade de ser” (HUSSERL, 2013, p.
58, grifo do autor).
Em resumo, a fenomenologia, ou o idealismo transcendental, proporciona,
através de seus processos de redução à consciência pura, o conhecimento puro ou
transcendental.
E é nesse sentido que Husserl afirma: “Só quem compreende mal o sentido
mais profundo do método intencional ou o da redução transcendental, ou mesmo o
de ambos, pode querer separar Fenomenologia e Idealismo transcendental [...]”
(HUSSERL, 2013, p. 125), uma vez que eles se referem a um único e mesmo processo.
E é por esse conceito, o idealismo transcendental, que a fenomenologia se
diferencia das filosofias transcendentais anteriores, como a concebida por Kant, uma
vez

que

essas

filosofias,

segundo

Husserl,

permaneciam,

mesmo

que

transcendentais, ligadas ao mundo objetivo, contudo, na fenomenologia, através da
epoché fenomenológica, o mundo objetivo é colocado entre parênteses,
permanecendo apenas o mundo purificado.
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Desenvolvida nessa concreção sistemática, a Fenomenologia é, eo ipso,
idealismo transcendental, se bem que num sentido fundamental essencialmente
novo; não no de um Idealismo psicológico, nem no de um Idealismo que, a partir
de dados sensuais carecidos de sentido, quer derivar um mundo pleno de
sentido. Ela não é também um Idealismo kantiano, que, pelo menos como
conceito-limite, crê poder manter em aberto a possibilidade de um mundo de
coisas-em-si. Ela é, antes, um Idealismo que não consiste em nada mais do que
na autoexplicitação, consequentemente desenvolvida, do meu ego enquanto
sujeito de todo o conhecimento possível, na forma de uma ciência egológica
sistemática, e isto a respeito de cada sentido de ser com o qual tudo o que é deve
poder ter para mim, o ego, precisamente um sentido (HUSSERL, 2013, p.124, grifo
do autor).

Sobre esse assunto, Moura também afirma:
Essa caracterização apenas negativa do idealismo fenomenológico já indica
aquilo que aos olhos de Husserl o separa tanto dos realismos quanto dos
idealismos históricos: a permanência de todos eles na “atitude natural”. A
oposição entre a atitude natural e a atitude transcendental é a oposição mais
ampla estabelecida por Husserl. E se a fenomenologia está distante tanto do
realismo quanto do idealismo clássico é porque, aos seus olhos, todos eles
permaneciam presos à atitude natural. Desde então, seria injusto associar o
idealismo fenomenológico a qualquer uma das figuras históricas do “idealismo”,
figura que para ele só tem sentido sobre o terreno da “naturalidade”, terreno que
a fenomenologia, justamente entende suprimir. (MOURA, 1989, p. 16)

A partir da explicitação do idealismo transcendental é possível a compreensão
do estatuto transcendental da intersubjetividade, o que proporciona, segundo
Husserl, “o mundo comum para todos nós” (HUSSERL, 2013, p. 126, grifo do autor), e
que será apresentado na próxima seção.
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3 A Intersubjetividade Transcendental ou a Constituição do Outro no Pensamento
Husserliano
A Quinta Meditação Cartesiana é onde Husserl, fugindo da crítica de
solipsismo, explicita a constituição do Outro transcendental e isso só é possível,
segundo Mensch, através da realização total do método fenomenológico:
Assim, para Husserl, a alegação de que o idealismo transcendental pode resolver
em si mesmo o problema do reconhecimento dos Outros envolve, na verdade,
uma nova alegação: o idealismo transcendental acaba por descobrir essa
subjetividade ‘primordial’, a priori, quando segue seu próprio método até o fim.
Este método, o da redução fenomenológica, permite fundamentar nossos atos de
reconhecimento dos Outros, ao descobrir o fundamento de todas nossas
relações com os Outros. (MENSCH, 1988, p. 1, tradução nossa)

O recurso metodológico utilizado por Husserl para explicitar a relação do ego
com o Outro é a redução da experiência transcendental à esfera de propriedade e
consiste na “[...] redução à minha esfera própria transcendental ou ao meu eumesmo concreto, por meio da abstração de tudo o que resulta para mim como alheio
na constituição transcendental [...]” (HUSSERL, 2013, p. 131).
Segundo Thomé,
[...] é importante estar claro que Husserl propõe o recurso metodológico de
redução a esfera de propriedade e a suspensão de tudo o que há de alheio na
esfera transcendental, unicamente para possibilitar um acesso primeiro ao que é
próprio ao ego que pratica a redução e em seguida a que lhe é alheio, em especial
ao Outro alter ego surpreendido então em seu caráter estritamente
fenomenológico e transcendental. (THOMÉ, 2019, p. 527)

Para Zahavi, a redução à esfera de propriedade leva à compreensão de que a
intersubjetividade transcendental, na verdade, é um desentranhamento do sujeito
particularizado (ZAHAVI, 2015, p. 164).
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Dessa redução, à esfera de propriedade, resultará uma natureza reduzida ou
primordial (simples natureza, purificada de todo o sentido da subjetividade alheia,
que perdeu precisamente também este para-qualquer-um e que, por isso, não pode,
de modo nenhum, ser tomada como um estrato abstrativo do próprio mundo ou,
correspondentemente, do seu sentido), um eu psicofísico com um soma (corpo
próprio/vivo), uma alma e um eu pessoal, que se insere na Natureza por meio de seu
soma (HUSSERL, 2013, p. 134 a 136).
Nesse estrato, se destaca, por sua importância, o soma, ou corpo próprio, pois
é através dos sentidos ou sensações por ele percebidos, que o eu primordial constituí
o mundo e se reconhece como uma mônada.
Mônada, por sua vez, é definida por Husserl como sendo o “[...] domínio do que
me é próprio e essencial, daquilo que eu mesmo sou em plena concreção [...]”
(HUSSERL, 2013, p. 143).
Zahavi também ressalta a importância do corpo próprio na constituição do
Outro: “Se eu mesmo não fosse um sujeito corporal, então nunca estaria em
condições de conhecer outros sujeitos corporais” (ZAHAVI, 2015, p. 167).
O corpo próprio tem importante função no processo de emparelhamento que
acontece com o eu reduzido e o Outro, ou alter ego:
A partir daí, por meio da semelhança entre o corpo próprio do eu e o corpo próprio
de outrem que aparece no campo perceptivo do ego, ocorre uma aperepção
analógica (analogische Apperzeption), na qual o sentido da unidade psicofísica
do eu é transferido ao Outro, que, então, é constituído como um alter ego.
(THOMÉ, 2019, p. 528, grifo do autor)

A constituição do Outro no mundo primordial, que irá receber a denominação
de alter ego nesse estrato, se dá, de forma inicial, quando um outro homem entra no
nosso campo perceptivo no mundo objetivo. Essa constituição é explicada por
Husserl:
Admitamos que um outro homem entra no nosso campo perceptivo;
primordialmente reduzido, isto significa: no campo perceptivo da minha natureza
primordial, surge um corpo que, enquanto primordial, é naturalmente apenas um
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elemento determinativo de mim próprio (transcendência imanente). Que, nesta
natureza e neste mundo, o meu soma seja o único corpo que está e que pode
estar originariamente constituído como um soma (como um órgão funcionante)
implica, então, que o corpo ali, que é também apreendido como um soma, retire
este sentido de uma transferência aperceptiva a partir do meu soma e, portanto,
o faça de um modo que exclui uma comprovação efetivamente direta e, por
conseguinte, primordial dos predicados da somaticidade específica, uma
comprovação através de uma percepção em sentido próprio. É desde agora claro
que só uma semelhança, no interior da minha esfera primordial, ligando aquele
corpo ali com o meu próprio corpo, pode fornecer o fundamento motivacional
para a apreensão analogizante do primeiro como um outro soma. (HUSSERL,
2013, p. 148 e 149, grifo do autor)

Como se vê, o surgimento de um outro corpo, o alter ego, no mundo primordial
do ego reduzido, desencadeia o que Husserl denomina de emparelhamento ou
apercepção analógica, em outras palavras, o ego, por semelhança, percebe que
aquele outro corpo se trata de um outro eu, um outro soma igual a ele.
No caso que particularmente nos interessa da associação e apercepção do alterego através do ego, realiza-se por vez primeira o emparelhamento quando o
outro surge no meu campo perceptivo. Eu, enquanto eu psicofísico, primordial,
estou constantemente destacado no meu campo perceptivo primordial, quer
preste atenção a mim próprio e para mim próprio me volte numa qualquer
atividade, quer não. Em particular, está constantemente aí, sensivelmente
destacado, o meu corpo somático, sendo que, além disso, e do mesmo modo com
uma originariedade primordial, ele está provido com o sentido específico da
somaticidade. Se, agora, na minha esfera primordial, entra um corpo,
destacadamente, que é semelhante ao meu, ou seja, um corpo de tal modo
constituído que deve estabelecer com o meu um emparelhamento fenomenal,
então parecerá agora claro sem mais que ele, na deslocação de sentido, deve
tomar de imediato do meu soma o seu sentido de "soma”. (HUSSERL, 2013, p.
151, grifo do autor)
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Ainda sobre o emparelhamento, Husserl explica que ele se dá por meio de
lembrança, ou seja, o corpo no modo ali faz com que o ego reduzido, que está no
modo aqui, se lembre como seria se seu corpo estivesse no modo ali, esse fato
desencadeia, então, o emparelhamento, onde ele irá perceber que esse outro corpo
se trata de um outro eu, como descrito por ele:
O corpo que pertencente ao meu mundo circundante primordial (que logo de
seguida será o outro) é, para mim, corpo no modo ali. O seu modo de aparição
não emparelha, em associação direta, com o modo de aparição que o meu soma,
de cada vez, tem efetivamente (no modo aqui), mas desperta antes
reprodutivamente

uma

aparição

semelhante,

pertencente

ao

sistema

constitutivo do meu soma enquanto corpo no espaço. Ela faz-me lembrar o meu
aspecto corporal se eu estivesse ali. Também aqui se realiza um
emparelhamento, se bem que este despertar não se torne numa intuição da
recordação. Nele não surgem apenas os modos de aparição do meu corpo que
são desde logo despertados, mas antes este meu próprio corpo, enquanto
unidade sintética desses modos de aparição e dos seus múltiplos outros modos
familiares de aparição. Assim se torna possível e fundamentada a apercepção
que assemelha, apercepção por meio da qual o corpo exterior ali obtém
analogicamente o sentido de um soma a partir do meu soma próprio; e, numa
consequência ulterior, o sentido de soma de um outro mundo análogo ao meu
mundo primordial. (HUSSERL, 2013, p. 156, grifo do autor)

Contudo, como bem observa Thomé, o Outro não se doa por inteiro ao ego, não
revela diretamente seu em si próprio, pois se isso fizesse, deixaria de ser Outro para
ser parte do ego. Essa doação ocorre, então, por apresentação (que remete a esfera
do mediato). Diz Thomé:
No entanto, é importante observar, que na experiência do Outro, este nunca se
apresenta, nunca está diante de nós “em pessoa” (Leibhaft), pois não é aquilo
que pertence a sua essência própria que chega a doação originária. Se fosse
assim, se o que é próprio e essencial ao Outro estivesse disponível a mim de um
modo direto, então, o Outro seria apenas um momento da minha essência própria
e em conclusão ele e eu seríamos o mesmo. Deste modo, faz-se necessário que
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a intencionalidade da apercepção analógica que constitui a experiência do Outro
se dê de um modo mediato e não direto. (THOMÉ, 2019, p. 529, grifo do autor)

Há, a partir de então, dentro da esfera reduzida, o entendimento daquilo que é
próprio do ego e daquilo que é alheio:
Aquilo que é originalmente suscetível de presentação e de comprovação sou eu
próprio ou pertence a mim mesmo enquanto próprio. Tudo o que é experienciado
naquele modo fundado de uma experiência que não é primordialmente
preenchível, que não é originalmente autodoadora, mas que confirma
consequentemente o que nela é indiciado, é alheio. (HUSSERL, 2013, p. 153, grifo
do autor)

Esse entendimento possibilita a compreensão das mônadas, que são a
concreção do mundo primordial de cada eu, ou cada ego plenamente concreto
(HUSSERL, 2013, p. 153). As mônadas, e sua harmonia, terão papel essencial na
formação do mundo objetivo; nas palavras de Husserl: “[...] pertence por essência à
constituição do mundo objetivo uma harmonia das mônadas” (HUSSERL, 2013, p.
146, grifo do autor).
A constituição do mundo objetivo, segundo Husserl, se dá, então, através de
níveis, a partir do mundo primordial (reduzido à esfera de propriedade) e da harmonia
das mônadas:
O sentido de ser mundo objetivo constitui-se em vários níveis a partir do subsolo
do meu mundo primordial. Como primeiro, deve pôr-se em destaque o nível
constitutivo do outro ou dos outros em geral, isto é dos ego excluídos do meu ser
próprio concreto (de mim enquanto ego primordial). Em unidade com isso – e,
certamente, motivado por isso – realiza-se uma sobreposição de níveis de
sentido a partir do meu mundo primordial, pela qual este se torna aparição de um
mundo objetivo determinado, enquanto um e o mesmo mundo para qualquer um,
incluindo eu próprio. Por conseguinte, o alheio em si primeiro (o primeiro não eu)
é o outro eu. E isto torna constitutivamente possível um novo domínio do que me
é alheio, uma natureza objetiva e um mundo objetivo em geral, que pertencem
em geral a todos os outros e a mim próprio. Reside na essência desta
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constituição, que se eleva a partir dos outros puros (que não têm, ainda, nenhum
sentido mundano), que os que são para mim outros não permaneçam isolados,
que, ao contrário (na minha esfera de propriedade, naturalmente), se constitua
uma comunidade dos eu, que inclui a mim próprio, como uma comunidade dos
eu que são uns com os outros e uns para os outros, e, derradeiramente, uma
comunidade de mônadas, certamente como uma comunidade que constitui (na
sua intencionalidade constituinte comunalizada) o mesmo e único mundo. Cada
eu surge de novo neste mundo, mas numa apercepção objetivante, com o sentido
Homem, correspondentemente, homem psicofísico enquanto objeto mundano.
(HUSSERL, 2013, p. 144 e 145, grifo do autor)

A harmonia das mônadas, além de ser decisiva para a constituição do mundo
objetivo, também é para a constituição de um tempo do mundo:
A experiência do alheio realiza-o através da síntese identificante entre o corpo
somático primordialmente dado e o mesmo corpo somático, apenas que
apresentado num outro modo de doação, expandindo-se, de seguida, através da
síntese identificante de uma mesma natureza que é, em simultâneo, dada e
confirmada primordial (na originalidade sensível pura) e apresentativamente. Por
via disso, é primitivamente instituída a coexistência do meu eu (e do meu ego
concreto em geral) e do eu alheio, da minha e da sua vida intencional, das minhas
e das suas realidades, em suma, de uma forma temporal comum, com o que toda
a temporalidade primordial adquire a partir de si mesma a simples significação
de um modo original de aparição, subjetivo e singular, da temporalidade objetiva.
Por aqui se vê como é inseparável a comunidade temporal das mônadas
constitutivamente referidas umas às outras, pois ela está, por essência,
conectada com a constituição de um mundo e de um tempo do mundo.
(HUSSERL, 2013, p. 166, grifo do autor)

É, portanto, através da harmonia das mônadas, que se forma o mundo
circundante de cada um e se constituí um único e mesmo mundo, o mundo objetivo
(THOMÉ, 2019, p. 531).
Ainda sobre o encontro do eu reduzido com o alter ego, cabe ressaltar a
importância constituidora desse encontro para ambos. Husserl vai esclarecer que
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através do emparelhamento, ou apercepção analógica, o eu consegue compreender
as vivência do Outro e conhecer melhor a si mesmo:
Numa

consequência

ulterior,

pode-se

conceber

como

se

chega

ao

preenchimento de conteúdos determinados da esfera psíquica superior.
Também estes se indiciam somaticamente e na conduta externa da
somaticidade no mundo, por exemplo, como conduta externa da ira, da alegria
etc., condutas bem compreendidas a partir da minha própria conduta em
circunstâncias semelhantes. (...) Toda e qualquer compreensão conseguida do
outro atua abrindo novas associações e novas possibilidades de entendimento,
tal como, ao contrário, dado que toda associação emparelhante é recíproca, esta
compreensão desvenda a vida anímica própria na sua semelhança e alteridade
e, pondo em destaque novos aspectos, torna-os frutuosos para novas
associações. (HUSSERL, 2013, p. 158, grifo do autor)

Segundo Zahavi, o encontro com o Outro proporciona ao eu a conscientização
de que sua perspectiva do mundo é apenas uma entre muitas, e que seus objetos de
experiência não se mantêm reduzidos ao seu mero ser-para-mim, os objetos passam
a ter uma validade transcendental, pois não são mais experimentados como
dependentes de sua existência fática, mas com uma autonomia que se projeta além
da sua própria existência (ZAHAVI, 2015, p. 173 e 174). Entende ele, ainda, que a tese
de Husserl é a de que a experiência de algo objetivo só é válida se possibilitada pela
experiência da transcendência de um sujeito alheio (ZAHAVI, 2015) e que “[...] essa
transcendência, que Husserl designa como a primeira autêntica alteridade e como a
fonte de toda a transcendência real e efetiva, empresta ao mundo sua validade
objetiva” (ZAHAVI, 2015, p. 170).
É assim, portanto, que a partir do eu transcendental, Husserl explicita a
constituição da intersubjetividade transcendental e o surgimento da Alteridade.
Observa-se nessa explicitação que Husserl atribui papel fundamental à Alteridade,
pois ela proporciona um amadurecimento das condutas do Eu. Na próxima sessão,
contudo, será apresentada a visão de Emmanuel Levinas sobre a Alteridade
husserliana.
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4 Para além de Husserl: a visão Levinasiana
Tendo a fenomenologia como base de alicerce e as ideias husserlianas
presentes,
Emmanuel Levinas funda sua filosofia da Alteridade pensando de uma forma
para além de Husserl, para além das considerações expostas nas Meditações
Cartesianas.
Segundo Susin, Levinas entende que:
[...] o outro não é o que eu sou: não é um alter ego, mas um alter do ego. Sua
originalidade não estará – para mim – na sua subjetividade e interioridade mas
na alteridade como tal. A separação radical entre alter e ego marca a diferença
entre Lévinas e Husserl, e contrapõe uma alterologia e uma heteronomia a uma
egologia e a uma autonomia. (SUSIN, 1984, p. 199, grifo do autor)

Entendendo, então, que o outro não pode estar contido no eu, pois assim
deixaria de ser o outro para tornar-se o mesmo, Levinas propõe uma visão diferente
da posta por Husserl, indicando que a presença do outro é a própria presença ética,
por isso não comporta violação ou redução à universalidade egológica (PELIZZOLI,
1996, p. 52). No pensamento levinasiano, não cabe ao outro ser subjugado pelo eu,
ele não é conteúdo, é, antes, senhor, que intervém no eu para produzir sua
consciência moral, abrindo ali a dimensão da responsabilidade (SUSIN, 1984, p. 202
a 208).
É nesse sentido que afirma Gomes: “Ao colocar a presença de outrem como
fonte de toda significação, Levinas se distancia de Husserl. Para Levinas, a
fenomenologia husserliana e toda a sua ontologia deflagram cada vez mais o
equívoco do pensamento ocidental quanto ao problema do sentido” (GOMES, 2019,
p. 40).
Isso porque, segundo Pelizzoli, no pensamento de Husserl, a consciência é a
geradora do mundo, onde tudo se constitui em um mero fenômeno, posicionando o
indivíduo como o construtor (constituinte) de todo o sentido da realidade, fazendo
com que o em si se torne para mim (PELIZZOLI, 1996, p. 48).
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Nesse aspecto, retorna-se ao problema suscitado na introdução desse artigo,
qual seja, a sociedade atual estruturada no pensamento voltado somente para si. Ao
realizar a separação entre alter e ego, a filosofia levinasiana proporciona à sociedade
um caminho possível para a reconstrução das relações humanas, hoje tão vazias e
superficiais. Segundo Susin, é só através do outro que a solidão sentida pelo eu pode
ter fim (SUSIN, 1984, p. 206) e segue: “Dele vem a luz na qual se poderá ver a luz do
ser, a abertura pura e a exterioridade necessárias para que a realidade não se torne
solidão nem destino ou mito” (SUSIN, 1984, p. 206).
Pelizzoli também segue nessa linha:
Deste modo, o sentido primeiro de todo saber e comunicação, o que justifica a
ação da consciência e a constituição do mundo, é o Outro como Rosto; [...]
situação que condiciona o pensamento racional, eleva o humano para além do
egoísmo e da barbárie. Instaura-se a comunicação entre seres assimétricos, sem
a decaída na razão impessoal; seres que são pessoas, que podem se relacionar
no desejo e no discurso; pessoas, capazes de servir umas as outras, sem
diluirem-se no grupo; por conseguinte, uma possibilidade de construir a paz.
(PELIZZOLI, 1996, p. 55)

Husserl e Levinas, duas visões fenomenológicas que se diferenciam no
entendimento sobre a alteridade. Contudo, apesar das diferenças estruturais
existentes, em um ponto, ambas concordam, qual seja, a importância do outro na
construção do eu. E a interpretação que se seguir irá ditar os caminhos e desafios de
toda a sociedade.
Considerações Finais
Têm-se agora, após a explicitação sobre o estatuto transcendental da
intersubjetividade e o surgimento da Alteridade no pensamento husserliano, a
certeza sobre a importância do Outro para o Eu.
Como dito por Husserl, e por seus seguidores, a aparição do Outro no campo
perceptivo do Eu, o tira do seu local de conforto e o faz refletir sobre as experiências
alheias e sobre as suas próprias, gerando, portanto, uma mudança no Eu.
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Contudo, como se viu, as percepções de Husserl impulsionam a formação da
sociedade ocidental atual, a qual volta-se unicamente para si, para o ego, subjugando
o outro por entender que ele é uma mera constituição de sua consciência.
Como contraponto a esse pensamento, apresentou-se brevemente as ideias
de Emmanuel Levinas, um fenomenólogo que propõe a recuperação das relações
humanas através da presença ética do outro, percebendo o outro como separado do
ego, em dimensão diversa do fenômeno e pondo fim a solidão da consciência que
absorve a realidade e, por fim, a si mesma (SUSIN, 1984 p. 207 a 210).
Conclui-se assim, que o estudo da alteridade é de suma importância para a
construção de uma sociedade justa e ética, visto que a forma com que é interpretada,
molda o pensamento e ações de todos.
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Regiane Viana dos Santos1
Resumo
O presente trabalho parte do campo de análise da Filosofia da Psicanálise, iniciado
no projeto de pesquisa de iniciação científica intitulado “A questão do corpo na
psicanálise de Winnicott”, cuja bolsa de fomento é da FAPESB. Essa pesquisa tem
como objetivo geral investigar acerca do corpo na psicanálise de Winnicott,
destacando quais os fundamentos para se pensar este conceito sob uma perspectiva
de unidade e não de divisão. Tais fundamentos perpassam pelo que o psicanalista
aponta ser a conquista de um existir psicossomático, decorrente de cuidados
ambientais dispensados ao neonato. Neste trabalho buscaremos examinar como se
dá o processo de personalização, ou seja, da morada da psique no corpo – que se dá
como conquista do amadurecimento individual – em contraposição com a
concepção cartesiana de corpo enquanto substância (res extensa). O interacionismo
descrito por Descartes entre a substância material (corpo) e a substância imaterial
(mente/alma) não alcançaria, na perspectiva winnicottiana, o modo humano de fazer
do corpo sua morada, ou seja, a conquista humana de um existir psicossomático.
Enquanto o psicanalista aborda o corporar como uma unidade psicossomática, o
filósofo francês parte do pressuposto de uma dualidade corpo-mente na qual o corpo
humano funciona, na maior parte das vezes, como uma máquina apartada da mente.
Com essa comunicação, almejamos esclarecer o sentido que Winnicott empresta a
estes termos – corpo, psique e mente – e que que maneira sua abordagem se
distancia de uma ideia de substancialidade.
Palavras-chave: Corpo; Mente; Psicossoma; Winnicott; Descartes.
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Introdução
A questão do corpo perpassa a investigação psicanalítica desde o tempo em
que Freud se deparou com sintomas de conversão histérica, notando que os
padecimentos corporais de seus pacientes não encontravam base anatômica que os
justificassem. Já em A etiologia da Histeria, Freud (1996) nos fez ver que as
determinações fisiológicas não respondiam pelos sintomas, mas sim o
represamento de emoções que não foram ab-reagidas2. Winnicott, guiado por uma
teoria do amadurecimento pessoal e não por uma teoria da sexualidade, vai pensar
o corpo para além de sua função como palco de sintomas, mas como algo que só
será sentido como próprio se cuidados suficientemente bons forem dispensados ao
neonato desde seus primeiros momentos de vida. Nesse sentido, nos fala que, na
saúde, alcançamos um existir psicossomático e, nesse existir, o corpo é visto como
morada devendo ser analisado para além de seu aspecto fisiológico. Para chegar a
estas formulações, Winnicott (1990) construiu uma teoria psicanalítica que aponta
para uma nova concepção acerca da natureza humana: prescinde da ideia de
aparelho psíquico movido por pulsões, entende que o ponto de partida do existir
humano é o estado de não-integração, concebe a relação com a realidade e o
sentimento de real como uma conquista do amadurecer, pensa nosso
desenvolvimento considerando os cuidados ambientais e não as vicissitudes
pulsionais.3 Dentre as novidades conceituais que Winnicott nos apresenta está uma
forma de entender o corpo fora da perspectiva dualista que entabula a dicotomia
corpo-mente. Em sua obra Natureza humana (1990), o psicanalista nos alerta que,
para se voltar para o estudo do animal humano é necessário que se tenha um olhar
mais atento ao amadurecimento do indivíduo no início de sua vida, quando este ainda
é apenas um bebê. Pretendemos, com esse artigo, indicar em que medida sua

2

Segundo Laplanche e Pontalis (2001), a noção de ab-reação deve ser compreendida no horizonte da
teoria de Freud sobre a gênese do sintoma histérico. Freud parte do princípio de que há sempre um
quantum de afeto que se liga a uma representação de uma cena. Se diante dela o sujeito reage
mediante reflexos voluntários ou involuntários, seja com lágrimas ou com um ato de vingança, por
exemplo, grande parte do afeto ligado ao acontecimento desaparecerá. No caso das patologias
histéricas o que acontece é a ausência de ab-reação e um quantum de afeto se conservará ligado à
recordação de uma cena perturbadora. (LAPLANCHE e PONTALIS, 2001)
3
Sobre este tema, conferir Ribeiro, 2016
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abordagem da corporalidade humana não concebe o corpo desde a perspectiva
substancialista e não paga tributo à filosofia cartesiana.
Na obra O Homem, Descartes (2009) aborda o corpo humano como uma
máquina movida por espíritos animais4 e a mente é concebida como uma substância
distinta que interagiria com essa máquina. Descartes trata o corpo como uma coisa
extensa (res extensa), ou seja, como algo que possui extensão pelo fato de haver
características geométricas e cinemáticas. A mente, enquanto coisa pensante (res
cogitans), tem um fim em si mesmo e não precisa de um corpo físico para estarmos
seguros de seu existir. Descartes (2001) estabelece que a natureza mental é
totalmente distinta de seu corpo (res extensa), posto que é imaterial. Ao tornar o
corpo humano como alvo de uma inspeção não especulativa, Descartes inaugurou
uma era de tratamento objetivo deste, limitando o campo de análise à sua extensão
e seus aspectos anatomofisiológicos (MURTA e SANSON JR, 2017). De acordo com
Borges e Vicentini (2013), esse modo de pensar o corpo amparou o modelo
biomédico em sua forma de diagnosticar e tratar as doenças. Murta e Sanson Jr
(2017) destacam que a filosofia de René Descartes, em função de sua radical
objetificação do corpo e da ideia de seu funcionamento maquínico, abriu caminhos
para a medicina moderna. Considerando essa breve caracterização do sentido de
corpo na filosofia cartesiana, indicamos, ainda que de maneira introdutória, que
apesar de Winnicott não dedicar ao tema do corpo um questionamento de natureza
filosófica, nos aponta que sua experiência clínica torna difícil a sustentação teórica
da oposição corpo-mente. Nas palavras de Winnicott:
Estamos bastantes acostumados a ver as duas palavras – mente e corpo –
sendo utilizadas como uma oposição, e não faremos objeção a esse modo de
usá-las na conversação cotidiana. Mas, se esses dois conceitos forem
colocados em oposição numa discussão científica, algo muito diferente estará
4

Sobre os espíritos animais Descartes afirma: “Quanto às partes do sangue que chegam ao cérebro,
elas servem não só para nutrir e conservar a sua substância, mas também, principalmente, para
produzir um certo vento muito sutil, ou antes uma chama muito viva e muito pura chamada de
espíritos animais. Pois é preciso saber que as artérias que as trazem do coração, depois de terem sido
divididas em uma infinidade de pequenos ramos e de terem formado esses pequenos tecidos que
estão estendidos como tapete ao fundo das cavidades do cérebro, se juntam ao redor de uma certa
pequena glândula, situada mais ou menos no meio da substância desse cérebro, na entrada de suas
cavidades.” (DESCARTES, 2009, p.269)
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acontecendo. Se usarmos esses dois termos em oposição para descrever
alguma doença, por exemplo, nos veremos imediatamente em apuros.
(WINNICCOTT, 2000, p. 333)

A partir da breve introdução aqui exposta, consideramos que uma
investigação acerca do modo como a teoria psicanalítica de Winnicott aborda o
corpo em distinção com a forma como a filosofia cartesiana o concebe, se justifica
porque o próprio psicanalista, em sua obra Da Pediatria à Psicanálise (2000), nos
alerta que, ao pensarmos o adoecimento humano usando como crivo de análise a
dicotomia “mente e corpo”, nos veremos em apuros. Indicaremos que este
psicanalista pensa que há três elementos em questão na observação da saúde e do
adoecimento, quais sejam: mente, corpo (soma) e psique. Além disso, estes não
seriam vistos como substâncias previamente dadas, mas pensados do ponto de
vista de suas funções. Soma e a psique seriam instados a atuar desde muito cedo,
quando o neonato é extremamente dependente dos cuidados ambientais, enquanto
a mente operaria mais tarde quando o bebê já estivesse numa situação de
dependência relativa em relação ao ambiente.5 Se o ambiente se torna facilitador
para o neonato, Winnicott (2000) entende que o bebê alcança a condição de um
conluio ou uma existência psicossomática, posto que através do cuidado ambiental
aos poucos do seu corpo morada, sua psique imatura começa a habitá-lo. Isso o
psicanalista chama de personalização (WINNICOTT, 2000). Consideramos que este
estudo se faz importante, visto que o entendimento winnicottiano do adoecimento
humano nos aponta para uma complexidade que não se limita a uma perspectiva
dualista, a qual aborda o corpo apenas como uma substância extensa que, por vezes,
interage com uma outra, a res cogitans. A perspectiva de compreensão do corpo
como um corpo-máquina, que se faz presente no modelo biomédico e paga tributo à
filosofia cartesiana, analisa o adoecimento corporal considerando-o do ponto de
vista anatomofisiológico e passa longe dos elementos psíquicos e emocionais que
atuam no existir humano em seu padecer. Nosso trabalho, calcado numa
5

É importante esclarecer, com Loparic, que a posição de Winnicott em relação ao conceito de
ambiente “(...) é clara: para que um bebê humano possa crescer como um ser humano, é necessário
existir um ambiente facilitador não meramente biológico, mas também especificamente humano;
sendo assim, as máquinas ou animais não podem criar uma pessoa” (Loparic, 2000, p.356)
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metodologia de pesquisa bibliográfica que se embasou em obras de Winnicott, de
Descartes e de comentadores. O texto será composto de três tópicos: O Animal
humano; O Dualismo corpo-mente; O Existir psicossomático.
O Animal Humano
Em sua obra Natureza Humana (1990) Winnicott aponta que, ao se voltar para
o estudo do animal humano, é necessário que se tenha um olhar mais atento às
crianças, em especial aos bebês. O desenvolvimento do indivíduo tem um vínculo
com a maneira de como o ambiente dispensou cuidados ao neonato, devendo ser
considerado o seu grau de dependência ambiental e não o desenvolvimento das
pulsões sexuais.6 Zeljko Loparic, em seu artigo O “Animal Humano” afirma que “o
‘principal objetivo’ do livro Natureza humana é precisamente o de ‘indicar
gradualmente os caminhos pelos quais foi descoberto que o desenvolvimento
emocional é complexo e, não obstante, capaz de ser pesquisado pelo método
científico’” (LOPARIC, 2000, p. 353-354). O filósofo salienta que Winnicott considera
a psicanálise uma ciência que, tal como outras ciências do campo das humanidades,
a exemplo da psiquiatria e da psicologia, observa fenômenos humanos e coordena
tais observações formulando teorias (LOPARIC, 2000).
Loparic (2000, p.352) destaca que o termo “animal humano” é usado por
Winnicott já nas páginas introdutórias de sua obra Natureza humana para designar
o “tema central” da sua psicanálise. Esse termo amalgamaria os diversos olhares
sobre o amadurecer infantil, já que uma criança, frequentemente, é abordada
epistemologicamente por diversos campos de saber, por vezes não comunicantes.
Seu corpo pertenceria à pediatria; sua psique à psicanálise; seu intelecto à psicologia;
sua desordem mental à psiquiatria; sua hereditariedade à genética e, sua
aprendizagem à pedagogia. Esse pluralismo poderia se servir da denominação do

6

Aqui mencionamos, ainda que rapidamente, a diferença do olhar de Freud para o desenvolvimento
psicossexual em diferença ao de Winnicott, que considera o amadurecimento a partir das
necessidades relativas a cada graus de dependência ambiental. A psicanálise winnicottiana entende
o amadurecimento em uma marcha que parte do estágio de Dependência Absoluta, posteriormente a
Dependência Relativa até alcançar a Independência relativa, em cada etapa as necessidades e as
conquistas são distintas e se complementam Cf.: Winnicott, 2018
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“animal humano”, fazendo a ressalva que esta quer nomear não a dimensão
estritamente biológica, mas a dimensão do acontecer e existir humano que se dá
sobre bases materiais, corporais (LOPARIC, 2000). Convidando-nos a ver para além
dos moldes em que o senso comum denomina o ser humano como um animal
racional, Loparic destaca em Winnicott um sentido pré-mecanicista da natureza
humana7. Desde a sua ótica, a psicanálise, tal como pensada por Winnicott, apesar
de colocar o animal humano como o centro de sua análise, vai em contraposição ao
dualismo cartesiano. Segundo o pesquisador Loparic:
Winnicott inscreve-se numa corrente, hoje em forte ascensão, integrada por
pessoas das mais variadas procedências – incluindo desde os pensadores
fundamentais, tais como Heidegger e Merleau-Ponty, até os ativistas dos direitos
dos animais – que tenta ultrapassar o dualismo cartesiano, reavaliando o sentido
da “encarnação” do ser humano e recuperando um conceito pré-mecanicista da
natureza humana. (LOPARIC, 2000, p.353)

Na teoria winnicottiana o animal humano “é uma amostra temporal da
natureza humana” (LOPARIC, 2000, p.355). De acordo com essa perspectiva somos
essencialmente uma tendência inata à integração que requisita, necessariamente,
cuidado ambiental. O destaque para o tema do ambiente sempre foi uma constante
na psicanálise de Winnicott e lhe custou uma defesa ferrenha nos círculos desta
ciência uma vez que, boa parte de seus teóricos, ancorados em Freud, conferem mais
destaque para o intrapsíquico do que para as provisões ambientais. Em A experiência
mãe-bebê de mutualidade, Winnicott (1994) nos alerta que a ideia do indivíduo antes
que a do meio ambiente deve ser modificada ou até mesmo abandonada pela
psicanálise. Isso porque um bebê sozinho não existe, de modo que ao falarmos em
bebês temos que descrever toda a rotina de cuidados que envolvem seus primeiros
meses de vida, já que ele é absolutamente dependente desta. Sua concepção, a
gestação, as memórias do parto, a comunicação ao amamentar, a confiabilidade, a
7

Loparic afirma que uso do termo animal deriva do adjetivo latino animal, que significa aquele que
respira, que tem anima. Este termo teria sido usado de forma depreciativa a partir das línguas
modernas, pós século XVII. Durante esse período houve uma assimilação do termo “animal” à uma
caracterização de uma máquina, isso porque o corpo em conjunto de todos os seus aspectos passou
a ser assimilado às peças que constituem um aparato. Cf.: Loparic, 2000, p. 353
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rotina com o banho, a alimentação, a troca de fraldas, são elementos necessários
para descrever o amadurecimento de um neonato. Desconsiderar isso torna a
descrição de um bebê artificial (WINNICOTT, 1994).
Loparic (2000, p. 356) nos faz vez que este psicanalista demonstra uma
preocupação ao indagar “onde começa a natureza humana ela mesma?”. Sua
resposta indica que, já na hora do nascimento existe uma marcante individualidade
capaz de ser muito atingida por memórias primitivas oriundas de traumas do parto,
dos primeiros momentos de amamentação ou de tensões da gestação. Para
Winnicott (1990, p.169), as perturbações que o bebê pode vir a sofrer na experiência
do nascimento não devem ser entendidas restritamente no campo orgânico. Claro
que traumas físicos podem ocorrer – por exemplo a ruptura de meninges ou
hemorragias na medula – e isso deve, necessariamente, ser considerado. Entretanto,
fazer isso não deve implicar em desconsiderar as necessidades emocionais da mãe
e do bebê, afinal, essas devem ser observadas mesmo quando não há problemas
fisiológicos importantes no parto. Na perspectiva winnicottiana, os bebês são
capazes de ter experiências em idade muito precoce, de modo que em “(...) um
adiamento do processo de parto poderão ocorrer sensações muito desconfortáveis
ligadas à respiração, especialmente quando o cordão umbilical é pressionado, ou se
encontra enrolado no pescoço” (WINNICOTT, 1990, p. 170).
Do que vimos acima, dá para concluir que, apesar de sua experiência como
pediatra, ao pensar o nascimento e crescimento de um bebê Winnicott não conduz
seu olhar apenas para os aspectos anatomofisiológicos. O seu olhar é mais centrado
nos aspectos emocionais que envolvem o desenvolvimento humano. Nesse sentido,
Loparic (2000, p.356-357) aponta que Winnicott deixa clara a distinção entre “a
tendência à integração pessoal” da “tendência ao crescimento corpóreo.” Enquanto
a primeira se volta para a experiência humana, para a constituição de um si-mesmo
pessoal e espontâneo, a tendência ao crescimento corpóreo depende da constituição
genética. Tal constituição pode garantir que o crescimento meramente biológico
ocorra de forma saudável, mas crescer ainda não é amadurecer. Amadurecimento
implica mais que um desenvolvimento físico, implica conquistas emocionais
pessoais e relacionais, implica o sentimento de ser uno, de habitar o próprio corpo;
implica distinguir eu e não-eu, se personalizar, acessar a realidade compartilhada,
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ser criativo, poder brincar. Para essas conquistas, os genes não são suficientes. 8
Sobre isso, pondera Loparic:
Se o amadurecimento pessoal não é um desenvolvimento meramente biológico,
dirigido para fins biologicamente predeterminados, convém não descuidar da
terminologia e evitar, ou até abandonar, o uso das expressões com conotações
fortemente biológicas, mesmo aquelas que são usadas inercialmente por
Winnicott, tais como “maturação” e “processo (de maturação)”. O termo
“maturação” pode convenientemente ser substituído por “amadurecimento”.
(LOPARIC, 2000, p.357)

Como vimos, Winnicott indica que estágios precoces do acontecer humano
devem ser considerados ao pensarmos o amadurecimento emocional. Analisar esse
amadurecer por esse viés pode trazer reflexões importantes tanto para a psicologia,
como para psiquiatria e pediatria infantil. A seu ver, o estudo da pediatria somática
– esta que se volta para apenas o orgânico quando se trata do processo de
desenvolvimento e de adoecimento do corpo – deve ser encaminhado para um
diálogo em conjunto com a psiquiatria e a psicanálise. Por entender que o
amadurecer e o adoecer de um bebê está relacionado com o ambiente que provê ou
não cuidados a este, Winnicott se recusa a abordar as doenças da clínica pediátrica
apenas como manifestações de um corpo que apresenta distúrbios de
funcionamento. Por este motivo, almeja que os estudiosos da pediatria possam se
atentar aos estudos da psiquiatria e da psicanálise infantil, pois ambas também têm
muito a dizer a respeito do amadurecer da natureza humana e podem contribuir para
o entendimento e tratamento de doenças infantis. A esperança de Winnicott é que o
viés organicista da pediatria seja deixado de lado em favor de uma visão que
considere a permeabilidade dos aspectos emocionais em todas as manifestações
corpóreas ou psíquicas. Vejamos sua aspiração em relação a esse assunto:
Mas chegará o tempo em que não será mais necessária qualquer nova expansão

8

Estamos nos referindo a este argumento de Winnicott: “Estou dizendo que estes bebês que não
recebem este tipo de cuidados suficientemente bons não conseguem se realizar, nem mesmo como
bebês. Os genes não são suficientes” (Winnicott, 1999, p.84).
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da pediatria somática, neste país, e um número cada vez maior de jovens
pediatras será empurrado para a psiquiatria infantil. Eu espero por esse dia, e o
venho esperando ao longo de três décadas. Mas o perigo é que o lado doloroso
desse processo seja evitado, num esforço para encontrar um atalho; as teorias
serão reformuladas, propondo que os distúrbios psiquiátricos não são
produzidos por conflitos emocionais, mas pela hereditariedade, constituição,
desequilíbrio hormonal e ambientes brutais e inadequados. O fato, porém, é que
a vida em si mesma é difícil, e a psicologia se refere aos problemas inerentes ao
desenvolvimento individual e ao processo de socialização; mais ainda, na
psicologia infantil temos de nos defrontar com a batalha em que nós próprios
estivemos uma vez, ainda que em geral já a tenhamos esquecido, ou da qual
jamais estivemos conscientes. (WINNICOTT, 1990, p.27)

Para além da hereditariedade, das questões hormonais, Winnicott vê nos
problemas somáticos e psiquiátricos algo além dos marcadores biológicos, a saber:
a ação de fatores que afetaram ou até mesmo impediram o amadurecimento
emocional. Com isso, abre novos horizontes para se pensar a saúde do indivíduo sem
ter que o fragmentá-lo. O entendimento do amadurecimento emocional e do modo
como ele está entrelaçado com a saúde psicossomática segue uma direção distinta
daquela que pensa o corpo como uma substância que funciona maquinalmente e,
por vezes, interage com a mente, dada a perspectiva descartiana dualista de corpomente.
O Dualismo corpo-mente
Segundo Murta e Sanson Jr (2017), o pensamento de Descartes até hoje serve
como base do modelo biomédico, pois sua radical separação entre corpo e mente
ampara esse campo saber para o diagnóstico de doenças. Em sua obra Discurso do
Método, Descartes (2001, p. 38-39) expõe que está seguro de que é uma “(...)
substância, cuja essência ou natureza é pensar, e que, para existir, não necessita de
nenhum lugar nem depende de coisa algum material”. Essa alma ou res cogitans,
inteiramente distinta do corpo, é mais fácil de conhecer do que ele. Apesar de a
evidência do corpo não ser tão clara e distinta quanto a da alma, Descartes afirma,
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ao fim da sexta parte da obra em comento, que vai empregar seu tempo na tarefa de
adquirir um conhecimento que seja capaz de expurgar da medicina os resquícios do
modo escolástico de lidar com o corpo, com vistas a instituí-la como uma ciência
útil, baseada na observação. De acordo com Vicentini e Borges (2013, p. 6), em tal
obra, o objetivo do filósofo era encontrar um método que não fosse submetido à
dúvida, pois isso “capacitaria o homem aos avanços de todas as áreas do
conhecimento sob sua competência”.
Após chegar à certeza que é uma coisa pensante (res cogitans), Descartes
estabelece que esta substância de natureza mental é totalmente distinta de seu
corpo (res extensa). Como coisa extensa, o corpo possui a dimensão de
espacialidade, se movimenta, pode ser quantificado em relação ao seu tamanho e
assim dividido em diversas partes. No Discurso do método, especificamente na
quinta parte, o filósofo afirma que a ação do corpo humano não deve parecer
estranha a quem conhece os diversos autômatos ou máquinas móveis. Entretanto,
nos alerta que enquanto a indústria dos homens pode produzir máquinas pouco
complexas, empregando nisso pouquíssimas peças, o corpo humano, enquanto uma
máquina feita pelas mãos de Deus, muito mais bem ordenada e complexa com uma
grande quantidade de ossos, músculos, nervos, artérias, veias e todas as outras
partes9 (DESCARTES, 2001).
Donatelli assegura que, na perspectiva cartesiana, apesar de o corpo humano
funcionar como um artefato mecânico, também deve ser considerado o fato de estar
unido a uma alma, pois Descartes, ao analisar as sensações, os sentimentos, os
movimentos voluntários, pensa na interação entre estas substâncias. A união corpoalma, será trabalhada por Descartes nas questões médicas, sendo assim, “(...) o
dualismo cartesiano cria as condições necessárias para a elaboração de uma teoria
médica que se voltará, especificamente, para a consideração do composto corpoalma, mas que, no entanto, não se opõe ao mecanicismo (...)” (DONATELLI, 1999,
9

Sobre esse tema, é esclarecedora a seguinte passagem de O homem: “Suponho que o corpo não seja
outra coisa senão uma estátua ou máquina de terra, que Deus forma intencionalmente para torná-lo
o mais possível semelhante a nós. De modo que ele não apenas lhe dá externamente a cor e a figura
de todos os nossos membros, como também coloca dentro dela todas as peças que são necessárias
para fazer que ela ande, coma, respire, e, enfim limite todas as nossas funções que possam ser
imaginadas como precedentes da matéria e que só dependem da disposição dos órgãos”
(DESCARTES, 2009, p. 251).
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p.134). Em sua obra O Homem, Descartes considera o plano da união entre as
substâncias. Ao deixar clara a sua concepção acerca do corpo como algo que se
assemelha a uma máquina, aborda a união com a substância imaterial:
Esses homens serão compostos, como nós, de uma alma e de um corpo. É
necessário que eu vos descreva, primeiramente, o corpo à parte, depois a alma
também separadamente, e, enfim, que eu vos mostre como essas duas
naturezas devem estar juntas e unidas, para compor o homem que se
assemelham a nós. (DESCARTES, 2009, p. 249-251)

Ele conclui que o homem é um composto mente-corpo e que, em
determinadas situações, há um entrelaçamento destes elementos. O filósofo aponta
que uma doença pode também ser influenciada pela alma não se limitando à ideia
de corpo-máquina, pois ao perturbar o mecanismo do corpo, a alma expele aquilo
que não lhe agrada. Borges e Vicentini (2013) enfatizam que a interpretação do
corpo-máquina visto pelo filósofo como sendo um corpo “dissociado da alma”, não
é a mesma usada para “compreender o adoecer”. No que se refere à dor do corpo,
por exemplo, “o filósofo explica que o homem só terá sensações ou percepções
quando houver a união entre o corpo e a alma” (BORGES E VICENTINI, 2013, p.10).
Nesses casos, o fenômeno não deve ser atribuído somente à uma parte do composto,
mas à condição híbrida que constitui o ser humano.
Como esclarece Donatelli (1999, p.130), na quinta parte do Discurso do
Método encontramos uma descrição minuciosa sobre a circulação do sangue e do
movimento do coração. Aqui o enfoque é mecânico, mas na sexta parte, alerta a
autora, aparece uma referência à necessidade de se abordar a união do corpo à alma.
Como dissemos acima, também é nesta parte que Descartes aponta para a
necessidade de se construir uma medicina baseada em demonstrações infalíveis e
úteis. Donatelli indica que o tratamento físico-geométrico a ser destinado ao corpo
possibilitaria uma medicina fundada neste tipo de demonstrações, ancoradas nos
conhecimentos provenientes da anatomia e da fisiologia. Apesar de a concepção
cartesiana de organismo ser inscrita no horizonte da filosofia mecanicista – a qual
almeja interpretar os fenômenos sob a ótica da matéria e do movimento – a
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estudiosa de Descartes nos faz ver que o interesse do filósofo pela medicina, o faz
reconhecer a insuficiência do conhecimento isolado do corpo-máquina quando se
trata do corpo humano, o que tornará essa ciência uma ciência do composto corpoalma (DONATELLI, 1999).
Posto que as questões relativas à união entre corpo e alma não podem ser
apreendidas unicamente pela via mecanicista, podemos dizer, com Donatelli (2002),
que o projeto cartesiano de construção de uma medicina como ciência dedutiva a
priori que se volta para o corpo sob o ponto de vista físico-geométrico foi
ultrapassado pela construção da ideia de medicina como ciência do composto
corpo-alma, a qual recorre à experiência para apoiar a construção de seu saber. Para
o escopo deste texto interessa-nos menos destacar o modelo de medicina em
Descartes, do que o seu ponto de partida: a natureza humana é composta por duas
substâncias distintas, com modos de funcionamento distintos e que são ligadas pela
glândula pineal. Além destes elementos relativos ao ponto de partida cartesiano,
cumpre realçar a sua pretensão de destinar um tratamento objetivo ao corpo e às
sensações, aos movimentos voluntários e aos sentimentos que são produtos do
composto corpo-mente.
Loparic (2000, p.360) vai ressaltar que Winnicott substituiu o dualismo
cartesiano por uma “diferença operacional entre as funções corpóreas e as funções
psíquicas”, transformando o problema da união entre corpo e mente num problema
da integração das funções corpóreas pelas funções psíquicas. Posto que a
dicotomia de matriz cartesiana não seria capaz de dar conta das peculiares nuances
do modo de ser do humano, de seu modo de existir, vejamos o que pensa este
psicanalista sobre o que ele nomeia de existir psicossomático
O Existir Psicossomático
Como vimos, na perspectiva de Winnicott, o animal humano é visto como um
ser que possui uma tendência inata ao amadurecimento. Contudo, esse processo vai
depender do ambiente que lhe provê cuidados. O psicanalista afirma que a existência
humana “não é uma questão de corpo e mente – e sim uma questão de psique e
soma inter-relacionados, que em seu ponto culminante apresentam um ornamento:
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a mente” (WINNICOTT, 1990, p. 30). E nos alerta, como dissemos acima, que o uso
das palavras mente e corpo devem ser evitados quando falarmos do adoecimento
humano. Arrisca-se a dizer que a dicotomia corpo-mente, “que tanto desconcertou
os filósofos”, revela-se ilusória nesses casos. De início, convém questionar: como
Winnicott pensa os termos psique e soma?
Antes de explanarmos, ainda que em traços largos, sobre os termos
mencionados, cumpre destacar que o autor parte do princípio de que o ser humano,
no início de sua vida, não tem sua psique alojada ao seu soma, ou seja, que o bebê
nasce não integrado e não sente que o seu corpo lhe pertence. Para que haja essa
integração e personalização é necessário que o bebê passe pela fase de dependência
absoluta sendo cuidado por uma maternagem suficientemente boa. Ao atuar de
forma constante, empática, cuidadosa e confiável, o ambiente promove a integração
e o alojamento da psique no soma. Se este alojamento não ocorre, significa que
intrusões ambientais atrapalharam ou até mesmo estacionaram o amadurecimento.
Isso implicará o uso precoce da mente e, para Winnicott (2000), a ação da psique e
do soma deve preceder ao funcionamento mental. O funcionamento mental é algo
que, na saúde, é acionado depois que a psique faz morada no soma.
O bebê, no início da vida, passa por uma dependência absoluta em relação à
mãe, por isso, se esta não estiver atenta às necessidades dele e falhar drasticamente
nos cuidados, poderá provocar no bebê “as mais terríveis ansiedades que se possa
imaginar” (WINNICOTT, 1999, p.76). Para Winnicott, tais ansiedades ou angústias
podem ser vistas nas experiências futuras de psicose, patologia em que os pacientes
apresentam sentimentos de irrealidade, ausência de comunicação e sensação de
não pertencimento ao corpo. Isso ocorre pelo fato de não ter acontecido a
personalização, ou seja, quando bebê a pessoa não alcançou o reconhecimento do
corpo enquanto seu. Essa falha habita o indivíduo e se faz presente em seu modo de
produzir sintomas, de adoecer.
Um padrão de intrusão ambiental gera obstáculos à integração em uma
unidade, a qual implica o que Winnicott nomeia de existência psicossomática. Desde
a sua ótica, intrusões ambientais podem gerar obstáculos capazes de não garantir o
alojamento da psique no soma e acarretar em uma reação da mente, de modo que
esta passa a entrar em ação antes deste alojamento. Na obra Da Pediatria à
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Psicanálise, ele afirma que “(...) o desenvolvimento inicial do indivíduo implica num
continuar a ser. O psicossoma inicial prossegue ao longo de uma certa linha de
desenvolvimento, desde que esse continuar a ser não seja perturbado” (WINNICOTT,
2000, p.334).
Feita a ressalva, voltemos para os termos psique e soma. No que diz respeito
ao soma, Winnicott o entende como um corpo não somente vivo, mas também vivido.
Como estamos falando de um neonato, cumpre dizer que se refere tanto ao corpo
que come, se exercita, bebe, defeca; quanto o que sente, se expressa, chora, se excita.
Este soma, só poderá ganhar sentido e ser apropriado pelo bebê se o ambiente
responder a estas necessidades humanas. O conceito psique é definido pelo
psicanalista como uma “elaboração imaginativa dos elementos, sentimentos e
funções somáticas” (WINNICOTT, 2000, p.333). O bebê inicia seu processo de
elaborar imaginativamente, ou seja, de dar sentido aos cuidados recebidos em
resposta às suas necessidades corporais, para assim ir se apropriando de seu soma.
Essa elaboração ocorre na medida em que o bebê dá sentido, ainda que de modo
rudimentar e imaginativo, às sensações corpóreas. Esse sentido só pode chegar ao
bebê pelo cuidado. Na medida que, ao ser cuidado, os sinais de seu soma são
compreendidos pela maternagem e há uma resposta a estes sinais, o bebê vai se
apropriando de seu corpo vivo. A psique segue amadurecendo e realizando seu
processo gradativo de alojamento no soma. O corpo vivido, integrado, pertencente a
si mesmo é a composição da psique juntamente com o soma. O processo de
alojamento da psique no soma revela a conquista de um existir psicossomático, um
modo de estar alojado no corpo que permite ao ser humano compreender-se como
um Eu separado do que lhe é externo, o que é um Não-Eu.
Winnicott (2000), ao tratar sobre o corpo, pensa a mente de modo diferenciado
da concepção cartesiana, calcada na ideia de se tratar de uma substância distinta e
separada deste. A mente é pensada no horizonte da inter-relação entre psique e
soma. Como Loparic descreve:
No pensamento winnicottiano, a diferença substancial entre a mente e o corpo,
introduzida por Descartes, não é negada em prol do reducionismo, quer
materialista, quer espiritualista; ela é substituída pela diferença operacional entre
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as funções corpóreas e as funções psíquicas. Analogamente, o problema da
união entre a mente e o corpo é substituído pelo problema da integração das
funções corpóreas pelas funções psíquicas, sendo cada um desses dois grupos
de funções tratado como irredutível ao outro. Enquanto a psicanálise tradicional,
seguindo uma linha de pensamento influente na filosofia moderna, fisicaliza o
corpo e trabalha exclusivamente com o lado mental, mais precisamente
representacional, da existência humana, a psicanálise winnicottiana coloca essa
existência diante da tarefa primordial de “elaborar” o corpo, e “elaborar” não
significa originariamente “simbolizar”, mas “alojar-se” no corpo fazendo dele a
nossa primeira morada neste mundo. (LOPARIC, 2000, p. 360)

Se o ambiente se torna facilitador oriundo de uma maternagem
suficientemente boa, então o bebê alcança a existência psicossomática e, na fase
em que sua dependência do ambiente não é mais absoluta, a mente entra em cena
como uma parte especializada da psique capaz de catalogar e relacionar
informações. Para Winnicott (2000, p.336), falhas ambientais podem levar a uma
hiperatividade do funcionamento mental. O crescimento precoce e excessivo da
função mental seria uma reação a uma provisão ambiental intrusiva ou errática e a
mente, ao invés de ser apenas um aspecto que adorna o existir psicossomático,
tomaria o lugar deste, respondendo pela pessoa. Trata-se daquelas pessoas que
apresentam um brilho do intelecto, que possuem uma trajetória exitosa no campo
intelectual e profissional, mas estão à beira de um colapso porque o êxito mental
esconde o não alcance de um conluio psicossomático, no qual as experiências são
vividas e integradas ao existir. A mente, nestes casos, se organiza defensivamente e
é estabelecida uma dissociação entre a atividade intelectual e a existência
psicossomática.
Conclusão
Ao examinarmos a questão do corpo na psicanálise de Winnicott notamos
que seu modo de abordar o tema considera que não somos um composto de corpomente, mas um animal humano que só consegue se integrar em uma unidade, sentirse inteiro e habitando seu corpo, mediante cuidados ambientais. Winnicott não paga
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tributo à ideia de substância e pensa que a apropriação das funções somáticas pela
psique é algo conquistado e não garantido. Na saúde fazemos do corpo morada, mas
nas patologias de natureza psicótica esta conquista não está garantida e o corpo é
visto como algo estrangeiro que não foi apropriado, personalizado.
Para

Winnicott

(2018),

devido

às

várias

circunstâncias

relatadas

anteriormente, o bebê pode sofrer perturbações psíquicas ao decorrer de seu
desenvolvimento emocional. Quando a mãe não tem um amparo dos que a rodeiam,
a criança pode desenvolver um falso self o que acarretaria em um ego enfraquecido,
podendo provocar no indivíduo uma relação anti-social, por exemplo. Neste contexto,
uma revisão da noção cartesiana sobre a dicotomia corpo-mente se torna imperiosa,
já que a compreensão do adoecer do corpo sob essa perspectiva não alcança o
entendimento das doenças de origem psíquica.
Podemos notar que a medicina moderna poderia ter seguido por outros
caminhos, partindo de uma reflexão a respeito do plano da união entre corpo e mente,
que Descartes apresenta em sua obra As paixões da alma (1979). Neste ínterim, é
compreensível que alguns adeptos da medicina psicossomática critiquem de forma
veemente o pensamento do filósofo, pois foi seu método dualista que prevaleceu
dentro dos parâmetros médicos no período moderno. A partir disso, Descartes (2001)
conceitua corpo como uma coisa (res) que é captável em um plano espacial,
enquanto Winnicott (1990) não paga tributo à ideia de um composto corpo-mente e
pensa que a apropriação das funções somáticas pela psique é algo conquistado e
não garantido.
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19. O PROBLEMA DA VOZ: ENTRE PRESENÇA E DESPOSSESSÃO DE SI

https://doi.org/10.36592/9786581110369-19

Vinícius Borba Dutra1
RESUMO: O ensaio tenta discutir os limites da crítica de Jacques Derrida ao
fonocentrismo no interior da psicanálise lacaniana. Para isso, apresentamos os
principais pontos levantados pelo filósofo francês a respeito da dimensão fonética
privilegiada por Jacques Lacan, dimensão que será extremamente necessária, aos
olhos da desconstrução, para sustentar a tese do psicanalista francês segundo a
qual a carta sempre chega ao seu destino. Além disso, será preciso recorrer à
discussão derridiana com a fenomenologia de Edmund Husserl a fim de que
possamos abordar a crítica à autoafecção desenvolvida por Derrida. Isso permitirá
que, quando debatermos o objeto voz na psicanálise lacaniana, seja possível mostrar
como esse objeto parcial impossibilita qualquer ilusão de autoafecção promovida
pela metafísica da presença. Este estudo se insere em um programa de trabalho mais
amplo, que busca fornecer uma arqueologia crítica das objeções que o pósestruturalismo francês endereçou a Lacan.
Palavras-chave: fonocentrismo; autoafecção; objeto voz; desconstrução;
psicanálise
INTRODUÇÃO
Será que isso não nos introduz a considerar o que de algum modo nos é oferecido
a descobrir que, quanto ao sujeito em vias de se constituir, é exatamente do lado
de uma voz desligada de seu suporte que devemos procurar o resto?
JACQUES LACAN, L’angoisse
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É bastante conhecido que um dos empreendimentos maiores de Jacques
Derrida foi a tentativa decisiva de transformar a voz em objeto de interrogação
filosófica. A nosso modo de ver, isso permitiu ao filósofo francês produzir uma de
suas principais críticas, voltada principalmente àquelas formas de filosofar que
tomam a voz como se ela realizasse a ilusão de uma transparência de si no exato
momento em que é considerada como fonte de uma suposta presença originária.
Sem ainda entrar aqui nos desdobramentos do que Derrida costumava chamar de
fonocentrismo, seria importante frisar que tal crítica não se dirigiu apenas à filosofia
oriunda da metafísica tradicional, mas também a um psicanalista francês que se
esforçava em colocar em circulação um programa amplo de retorno a Freud que
envolvia desde a mobilização filosófica de Hegel e Heidegger até a própria linguística
estrutural. Trata-se de ninguém menos que Jacques Lacan.
Para dizer a verdade, o filósofo francês não deixava de desconfiar do modo
como o retorno lacaniano a Freud era intelectualmente orientado. Apesar de
reconhecer sobretudo a originalidade filosófica de Lacan no interior da própria
tradição psicanalítica2, Derrida também salientava o seguinte: “O retorno [lacaniano]
a um Freud filósofo teria sido, desse ponto de vista, uma regressão ou uma fraqueza,
direi mais tarde uma palavra sobre as consequências paradoxais e perversas que
decorrem do fato de Lacan ser um filósofo muito mais informado do que Freud”
(DERRIDA, 1996, p. 65, tradução nossa). O que realmente incomodava o autor de
Gramatologia (1967) era a excessiva complacência lacaniana com questões que
pareciam extremamente problemáticas no interior da perspectiva derridiana. Por
exemplo, “Lacan se referia, de maneira frequente, decisiva e confiante, às vezes de
forma encantadora, à palavra heideggeriana, ao logos interpretado por Heidegger, à
verdade tanto como adequação quanto como velamento/desvelamento” (DERRIDA,
1996, p. 73, grifo do autor, tradução nossa).
Como veremos mais adiante, o problema da verdade como adequação e como
velamento/desvelamento será um dos elementos importantes que colaborará para

2

É preciso se perguntar se a aproximação que Lacan empreendeu entre psicanálise e filosofia não
deu à última a possibilidade de que vários filósofos se interessassem por psicanálise pelas mais
diversas razões. Podemos lembrar aqui de vários nomes: Judith Butler, Vladimir Safatle, Slavoj Žižek,
Alenka Zupančič entre outros.
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que um dia Derrida diga que, no fundo, o projeto lacaniano tinha como um de seus
principais traços um fonocentrismo militante. A necessidade da fala plena, para usar
uma expressão que assombrou durante bom tempo o ensino de Lacan, acabava por
permitir a Derrida dizer que a psicanálise lacaniana estava sobretudo ligada a um
projeto voltado ao fonocentrismo que, pior ainda, juntava tanto o logocentrismo
quanto o falocentrismo. Nas palavras do filósofo francês, “[...] um velho filosofema,
de Platão a Heidegger” (DERRIDA, 1996, p. 76, tradução nossa). Para entender o
significado e o alcance de tais elaborações, valeria a pena dar um passo para trás a
fim de acompanhar como Derrida desenvolve, de forma sofisticada, a crítica ao
fonocentrismo militante de Lacan. Por isso, gostaríamos de apresentar alguns
pontos a respeito disso presentes em um texto derridiano intitulado O carteiro da
verdade (1975). Isso permitirá notar como aos olhos do filósofo francês a dimensão
fonocêntrica subsidia a tese lacaniana segundo a qual a carta sempre chega ao seu
destino.
No entanto, não poderemos parar nesse ponto. Pois seria preciso interrogar o
seguinte: estaríamos tão seguros de que Lacan privilegia a voz apenas por meio da
maneira derridiana de problematizá-la? Não se trata aqui de evitar o desacordo sobre
a voz em ação tanto em Derrida quanto em Lacan, mas de mostrar como a voz na
psicanálise lacaniana talvez não consiga permanecer totalmente dentro da crítica à
metafísica da presença promovida pela desconstrução. Aliás, se fosse assim,
teríamos que ignorar por completo que o próprio filósofo francês reconhecia que não
tentou encerrar ou exaurir Lacan. Na verdade, ele tentou, dentro da contingência
histórica em que se encontrava, “[...] lidar com uma configuração forte e
relativamente estabilizada do deslocamento lacaniano” (DERRIDA, 1996, p. 79,
tradução nossa). Agora, para ser fiel à experiência derridiana, será preciso também
não a estabilizar. Por isso, é tentador retomar a especulação de Lacan produzida
sobretudo no seminário A angústia (1962-1963) em torno do objeto voz a fim de nos
perguntarmos como ficaria o próprio fonocentrismo depois da elaboração desse
objeto parcial. É verdade que seria difícil simplesmente dizer que o fonocentrismo foi
abandonado por completo, mas certamente há que se apontar que, com a invenção
do objeto a, a metafísica da presença em Lacan não fica intacta, uma vez que
encontra seu próprio ponto de colapso.
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Antes de passar para a expressão dos elementos que apresentamos
sinteticamente até aqui, é necessário dizer que também será preciso abordar a crítica
à autoafecção desenvolvida por Derrida na obra em que o autor interroga a
fenomenologia husserliana, a saber, A voz e o fenômeno (1967). A passagem por
esse problema permitirá explicar como o objeto voz poderia ser visto como a própria
impossibilidade de manter a ilusão de autoafecção. Pois tal objeto estaria imbuído
de nos jogar para momentos de completo desmonte do imaginário. Para falar de
outra forma, o objeto voz chega a ser um impasse para a metafísica da presença,
destruindo algumas vezes a própria ilusão de autoafecção. O que não deixa de tornálo um objeto perigoso que pode inclusive nos jogar em direção a processos de
desposessão de si. De todo modo, este ensaio tentará trabalhar o conceito de voz a
partir do bloqueio inicial de alguma significação fácil que poderíamos fornecer a tal
noção. Trata-se sobretudo de explicitar a metafísica da presença e o impasse dela
no interior da própria psicanálise lacaniana ao inventar um objeto parcial chamado
voz.
O FONOCENTRISMO
Como devemos entender a ideia derridiana segundo a qual a psicanálise
lacaniana estaria assombrada pelo que se costuma chamar de fonocentrismo? Para
acompanhar esse ponto, pode-se simplesmente dizer que Derrida supõe, de maneira
radical, uma equivalência em Lacan entre articulação simbólica e fonematicidade.
Um pouco como se o psicanalista francês se entregasse a uma linguagem pensada
sob moldes fonemáticos. É verdade que tal ideia lacaniana fica explícita por meio de
trechos decisivos como este: “Uma escrita, como o próprio sonho, pode ser
figurativa, mas como a linguagem, é sempre articulada simbolicamente, ou seja,
exatamente como a linguagem fonemática e, a rigor, fonética, porquanto é lida”
(LACAN, 1998b [1956], p. 473, grifo do autor). Como vocês podem imaginar,
afirmações dessa natureza são retomadas pelo filósofo francês a fim de que se
consiga defender como a forma de considerar a voz chega inclusive a respingar na
própria ideia de escrita, escrita que termina por estar subjugada ao sistema fonético.
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No entanto, em vez de ficarmos apenas com uma impressão geral a respeito
do caráter fonético que consiste a articulação simbólica no interior da psicanálise
lacaniana, gostaríamos de apresentar com um pouco mais de vagar a forma
derridiana de especificar o fonocentrismo de Lacan ao recorrer a um de seus textos
mais conhecidos. Trata-se daquele que inclusive foi escolhido para abrir os Escritos
(1966), a saber, O seminário sobre “A carta roubada” (1956). Ao considerar tal
trabalho, Derrida mobiliza as questões presentes na interpretação lacaniana do
conto de Edgar Allan Poe para explicitar como o recurso à voz é central para que
Lacan consiga defender sua principal tese ao longo desse escrito. Tese que é
expressa em uma passagem como: “Assim, o que quer dizer ‘a carta roubada’, ou
‘não retirada’, [lettre en souffrance], é que uma carta sempre chega ao seu destino”
(LACAN, 1998a [1956], p. 45, grifo do autor). Para vermos como a voz é necessária
para que Lacan tome essa posição a respeito do destino da carta, é preciso recorrer
a um texto derridiano intitulado O carteiro da verdade (1975).
Para que pudéssemos fazer jus à experiência intelectual derridiana, seria
importante expor com minuciosidade as várias questões que permeiam a sua leitura
desconstrucionista do projeto lacaniano. Sabemos como Derrida dava um valor
excepcional aos detalhes de um texto, o que inclusive faz O carteiro da verdade
(1975) ser completamente permeado por grandes notas de rodapé. No entanto, tratase aqui de acompanhar com vagar apenas como a ideia segundo a qual a carta
sempre chega ao seu destino demanda, aos olhos do filósofo francês, o apelo à voz.
Derrida parece ter em mente que o significante dos significantes, como Lacan
costumava chamar o falo nesse momento, tem seu lugar privilegiado na própria voz.
O que parece importante aqui é que a identidade fálica seria conservada por meio da
idealidade fornecida pelo que Derrida compreende por voz. Resta agora saber qual a
explicação para ligar o fonocentrismo à tese de que a carta sempre chega ao seu
destino.
Diante de um questionamento assim, poderíamos dizer que a carta sempre
chega ao seu destino porque ela é dependente de um circuito cujo próprio centro é
fixo. Este centro fixo é o próprio falo. É tendo isso em vista que Derrida conseguirá
fazer afirmações centrais como: “Alguma coisa falta em seu lugar, mas a falta nunca
falta ali. O falo, graças à castração, permanece sempre em seu lugar, na topologia
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transcendental” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 471). O que o filósofo francês tenta
explicitar é o seguinte: se a falta sempre tiver seu lugar próprio, um lugar determinado
para a falta, a desorganização simbólica jamais ocorrerá. Dito de outro modo, a
ordem nunca será perturbada, pois, como dirá Derrida, “[...] a carta/letra reencontrará
sempre seu lugar próprio, uma falta (não empírica, decerto, mas transcendental, o
que é melhor e mais seguro)” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 471). Desse modo, a carta
nunca poderia se perder porque seu circuito já está determinado por um centro fixo,
o falo.
Além disso, a carta também necessita de algum recurso que a defenda do seu
despedaçamento. De maneira genial, Derrida supõe que o que colabora para que a
carta não se despedace é o próprio sistema simbólico, que se defende disso por meio
da ajuda da lei do significante: “O despedaçamento é um acidente que não lhe diz
respeito. Pelo menos segundo a segurança construída pelo simbólico. E por um
discurso sobre a assunção da castração que edifica uma filosofia ideal contra o
despedaçamento” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 513). Tanto o trajeto próprio quanto a
indivisibilidade da carta são explicitados por Derrida a fim de dizer que a tese
segundo a qual a carta sempre chega a seu destino possa ser assegurada. No
entanto, nada explica ainda como isso está relacionado ao nosso interesse nesse
momento, o fonocentrismo militante de Lacan. Sendo assim, valeria a pena
perguntar: por que a articulação da lógica do significante é dependente de uma
interpretação fonocêntrica da carta?
Ou ainda, para perguntar como Derrida, “O simbólico passa pela voz e a lei do
significante só tem lugar nas letras vocalizáveis. Por quê?” (DERRIDA, 2007 [1975], p.
510). Há várias maneiras de abordar tal questão, mas, a nosso modo de ver, Derrida
se esforça para relacionar que tanto o trajeto próprio quanto a indivisibilidade da
carta são dependentes da identidade. É bom lembrar sobretudo que, para o filósofo
francês, a identidade necessita do caráter de idealidade da voz. A forma mais geral
de apresentar o problema é colocado nos seguintes termos por Derrida: “Somente
ela [a voz] comporta, desde que o ponto de basta lhe garanta sua identidade repetível,
a idealidade ou o poder de idealização necessários para [...] a integralidade
indivisível, singular, viva, não divisível do falo [...] privilegiado ao qual ela dá lugar”
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(DERRIDA, 2007 [1975], p. 524). Sendo assim, como inclusive já salientamos, o lugar
privilegiado do falo é a voz, “a letra-porta-voz” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 524).
Além disso, Derrida dirá algo sobre a adequação e o velamento/desvelamento:
“Tal seria, em seu princípio, a articulação dessa lógica do significante com uma
interpretação fonocêntrica da carta. Os dois valores da verdade (adequação e
movimento de véu) não se deixam mais, desde logo, dissociar da palavra, da fala
presente, viva, autêntica” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 513). No entanto, como
poderíamos explicitar um pouco mais como isso ocorreria? Talvez fosse importante
retomar aqui que Derrida reconhece muito bem que a adequação não é entre a fala e
algo além dela, mas uma relação de identidade com ela mesma. Seguindo essa linha
interpretativa, o filósofo francês dirá: “A verdade, o que é preciso encontrar, não é
portanto um objeto além do sujeito, a adequação da fala a um objeto, mas a
adequação da fala plena a ela mesma, sua autenticidade própria, a conformidade de
seu ato com sua essência original” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 517-518).
Além disso, a fala permite o desvelamento da verdade: “[...] desde que se abre
a fala, estamos na ordem do desvelamento da verdade assim como de seu contrato
de propriedade: presença, palavra e testemunho” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 517).
Desse modo, a verdade como adequação (ligada a um contrato original da dívida) e
como desvelamento (de uma falta que o contrato depende) temos a possibilidade do
que um dia Derrida irá chamar de “efeito idealizador da fala” (DERRIDA, 2007 [1975],
p. 516). É discordando dessas ideias que subsidiam a defesa lacaniana de que uma
carta sempre chega ao seu destino que Derrida insistirá que a carta pode sempre não
chegar ao seu destino. Conviver com a possibilidade de seu despedaçamento sem
retorno é o que é impossível no interior do sistema simbólico de Lacan, que se
defende disso ao recorrer à castração. Além disso, a sua disseminação também
colocaria problemas para um sistema dessa natureza: “[...] a disseminação ameaça
a lei do significante e da castração como contrato de verdade. Ela atinge a unidade
do significante, isto é, do falo” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 491).
Como foi possível acompanhar até aqui, a crítica derridiana ao fonocentrismo
militante de Lacan não se dirige apenas a um suposto privilégio da dimensão
fonética, pois o que está em jogo são principalmente as consequências de se
privilegiar tal dimensão. Aos olhos de Derrida, o fonocentrismo está relacionado a
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uma certa primazia de coisas problemáticas como idealidade, logos, identidade,
adequação e presença. Um pouco como se o laço entre a voz e esses pontos
assombrasse a psicanálise lacaniana. Nas palavras dele, “Daí a cumplicidade
estrutural entre o motivo do véu e o da voz, entre a verdade e o fonocentrismo, o
falocentrismo e o logocentrismo” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 526). Desse modo, é
contra

essa

cumplicidade

estrutural

que

Derrida

tentou

promover

uma

desconstrução do programa estruturalista de Lacan.
A CRÍTICA À AUTOAFECÇÃO
Após apresentar alguns elementos que permitem desdobrar o que leva Derrida
a afirmar que Lacan está às voltas do fonocentrismo, será preciso abordar o objeto
voz a fim de se perguntar sobre as transformações no interior do projeto lacaniano.
No entanto, antes de fazer isso, desdobremos a crítica à autoafecção desenvolvida
por Derrida diante da fenomenologia husserliana, pois isso nos ajudará a discutir o
objeto voz posteriormente. Sabemos como a crítica ao fonocentrismo de Derrida
nunca se dirigiu apenas à psicanálise lacaniana. Na verdade, trata-se de um
diagnóstico geral a respeito da metafísica da presença no interior do pensamento
tradicional. Por isso, não é de se estranhar que o filósofo francês dirija a mesma
crítica a Edmund Husserl em A voz e o fenômeno (1967). Lembremos que uma das
principais questões para Derrida é que Husserl supõe proceder a uma redução
fenomenológica. O que isso quer dizer senão que, como lembrará o filósofo francês,
“[...] [Husserl] descarta todo saber constituído, insiste na necessária ausência de
pressuposições (Voraussetzungslosigkeit), quer venham da metafísica, da
psicologia ou das ciências da natureza” (DERRIDA, 1994 [1967], p. 10, grifo do autor).
No entanto, a boa questão para Derrida talvez pudesse ser formulada assim:
será que a análise husserliana não dissimula uma pressuposição metafísica? O que
o filósofo francês aponta é que há uma aderência dogmática que constituiria a
fenomenologia huserliana em seu íntimo: “[...] precisamente no que ela reconhecerá
logo como fonte e garantia de todo valor – ‘princípio dos princípios’ –, isto é, a
evidência doadora originária, o presente ou a presença do sentido a uma intuição
plena e originária” (DERRIDA, 1994 [1967], p. 11, grifos do autor). Sendo assim, o
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filósofo francês interroga se a forma fenomenológica já não estaria comandada pela
própria metafísica da presença. Derrida também salienta que Husserl determina a
linguagem a partir da racionalidade, da logicidade. É como se um sistema de regras
estivesse presente para que se reconheça um discurso em geral como realmente
sendo um discurso, isto é, provido de sentido, para falar como Derrida.
A absurdez da contradição, como apontaria Husserl, pode torná-lo
ininteligível, privando da qualidade de ser um discurso sensato. Para Derrida, a pura
generalidade de uma gramática meta-empírica não cobre todo o campo de
possibilidades da linguagem em geral. Desse modo, ele lembra como a falsidade, a
absurdez da contradição torna ininteligível um discurso que não se encaixa nessa
própria gramática pressuposta por Husserl. No entanto, tal gramática diz respeito ao
a priori lógico da linguagem, e não a todo o seu a priori. Além disso, há um ponto
absolutamente central para os desenvolvimentos do que estamos tentando abordar
aqui, trata-se do que estamos chamando de crítica à autoafecção. Sobre isso, é
possível dizer que Derrida supõe que o fonema é o mais ideal dos signos para
Husserl, como se houvesse uma cumplicidade decisiva entre a voz e a idealidade em
sua fenomenologia. É tendo isso em vista que o filósofo francês dirá que a presença
plena tem “vocação” como uma presença absoluta de si mesmo na consciência3.
Desse modo, “[...] a realização do saber absoluto é o fim do infinito que só
pode ser a unidade do conceito, do logos e da consciência em uma voz sem
diferência. A história da metafísica é o querer-ouvir-se-falar absoluto” (DERRIDA,
1994 [1967], p. 115, grifos do autor). Retornar a esse tipo de problemática permitirá
que possamos compreender agora a autoafecção, sobretudo porque Derrida a
desenvolve como esse próprio querer ouvir-se falar. Isso fica explícito por meio de
trechos como: “A operação do ‘ouvir-se-falar’ é uma auto-afeição de um tipo
absolutamente único. [...] ela opera no médium da universalidade; os significados

3

É importante salientar que não vamos analisar o mérito da crítica derridiana a Husserl, apenas expor
seus principais pontos para que possamos diferenciar posteriormente a autoafecção do objeto voz.
Dizemos isso porque alguém como Claude Evans salienta que as análises de Derrida só teriam força
desconstrutiva se assumirmos que a filosofia de Husserl está essencialmente ligada a um interior que
se fecha sobre si mesmo. No entanto, parece haver controvérsia em relação a tal ponto. Controvérsia
que leva Evans a dizer, quase que agressivamente, o seguinte: “Se alguém deixar de lado a retórica
frequentemente exagerada de Derrida e eliminar as interpretações errôneas, poderá encontrar suas
análises no próprio trabalho de Husserl” (EVANS, 1991, p. 127, tradução nossa).
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que aparecem devem ser idealidades que se deve idealiter poder repetir” (DERRIDA,
1994 [1967], p. 89, grifo do autor). Com isso, Derrida almeja apontar que a atividade
de ouvir-se falar está relacionada com o deixar-se afetar pelo próprio significante
produzido sem necessidade da heterogeneidade que está excluída de antemão nesse
processo.
Com as palavras do Derrida, seria “[...] deixar-se afetar pelo significante que
ele [o sujeito] produz sem nenhum desvio pela instância da exterioridade, do mundo,
ou do não-próprio em geral” (DERRIDA, 1994 [1967], p. 89). Desse modo, a atividade
da autoafecção pode ser compreendida como uma modificação estrutural da
consciência produzida pela própria consciência. Algo que não estaria totalmente
distante do modo como o filósofo francês pensou a fala plena na psicanálise
lacaniana. É a pureza de tal autoafecção que a torna apta à universalidade:
Não exigindo a intervenção de nenhuma superfície determinada no mundo,
produzindo-se no mundo como auto-afeição pura, ela é uma substância
significante absolutamente disponível. Pois a voz não encontra nenhum
obstáculo à sua emissão no mundo, precisamente enquanto ela se produz nele
como auto-afeição pura. Essa auto-afeição é, sem dúvida, a possibilidade do que
se chama subjetividade ou para-si; mas, sem ela, nenhum mundo apareceria
como tal, pois ela supõe, em sua profundidade, a unidade do som (que está no
mundo) e da phonè (no sentido fenomenológico). Uma ciência ‘mundana’
objetiva não pode nos dizer nada sobre a essência da voz. Mas a unidade do som
e da voz, o que permite a esta produzir-se no mundo como auto-afeição pura, é
a única instância que escapa à distinção entre a intramundanidade e a
transcendentalidade; e que a torna, assim, possível. É essa universalidade que
faz com que, estruturalmente e de direito, nenhuma consciência seja possível
sem a voz. A voz é o ser junto de si, na forma da universalidade, como consciência. A voz é a consciência (DERRIDA, 1994 [1967], p. 90, grifos do autor).

Como podemos notar, Derrida considera a voz como aquilo que fornece ao
sujeito a proximidade absoluta de seu presente, não necessitando passar para fora
de si para ser realmente afetado por sua própria atividade de expressão. Desse modo,
“Minhas palavras são ‘vivas’, porque parece que elas não me deixam: não caem fora
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de mim, para fora da minha respiração, em um afastamento visível; não deixam de
me pertencer, de estar à minha disposição, ‘sem acessório’” (DERRIDA, 1994 [1967],
p. 86). Com isso, Derrida quer salientar, de maneira decisiva, que a essência
fenomenológica da fala é dependente de uma metafísica da presença que coloca a
alma da linguagem como não parecendo se separar de si mesma: “Ela não corre risco
de morte no corpo de um significante entregue ao mundo e à visibilidade do espaço.
Ela pode mostrar o objeto ideal ou a Bedeutung ideal que se relaciona com ele, sem
aventurar-se fora da idealidade, fora da interioridade da vida presente a si” (DERRIDA,
1994 [1967], p. 88, grifos do autor).
A questão para Derrida parece poder ser resumida da seguinte forma: a
estrutura da palavra implica que o sujeito se ouça, um escutar-se que depende tanto
da forma sensível dos fonemas quanto da compreensão da sua própria intenção na
expressão. Desse modo, s’entender parler não é apenas se escutar, é se entender
enquanto se escuta. É nesse ponto que poderemos encontrar algumas vezes o
filósofo francês dizer que a normalidade da palavra no ato animador aparece na
própria presença transparente de si. No entanto, como dirá Derrida, “Se surgirem
acidentes que pareçam contradizer essa necessidade teleológica, eles serão
superados por alguma operação supletiva, ou então não haverá discurso” (DERRIDA,
1994 [1967], p. 89, grifo do autor). Agora, o que aconteceria a essa dimensão
fonocêntrica da autoafecção se encontrasse um objeto não especular que parece
nos retirar de uma metafísica da presença?
O OBJETO VOZ
Após apresentar de forma sucinta a maneira como Derrida compreende tanto
o fonocentrismo lacaniano quanto a autoafecção husserliana, é necessário agora
nos voltarmos para aquilo que um dia Lacan chamou de as formas do objeto a, mais
especificamente o objeto voz. Em resumo, o psicanalista francês começa a construir
principalmente no seminário A angústia (1962-1963) um objeto que é produzido na
dialética que ocorre entre o sujeito e o Outro. Isso permitiria dizer que tal confronto
dá ao simbólico o espaço para fabricar um resto que é heterogêneo ao registro que
o produziu. Maneira de assegurar que não se trata de um objeto natural, mas sim de
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um resto oriundo do processo de constituição do sujeito no campo do Outro. Para
elaborar o objeto a, Lacan se utiliza da angústia como instrumento epistêmico. É
verdade que não se trata aqui de apresentar de forma sofisticada a relação do objeto
a com a angústia, mas não deixa de ser curioso que, enquanto Derrida salienta o
fonocentrismo lacaniano em O carteiro da verdade (1975), ele também diga coisas
como:
O que se encontra assim controlado é a Unheimlichkeit, é o enlouquecimento
angustiante que podem provocar, sem esperança, de re-apropriação, de
fechamento ou de verdade, os envios de simulacro a simulacro, de duplo a duplo.
[...] Ao neutralizar ali o duplo, o Seminário [sobre “A carta roubada”] faz tudo o
que é preciso para evitar o que “A agressividade em psicanálise” chama a
“angústia incontrolável” (DERRIDA, 2007 [1975], p. 507).

Uma afirmação como essa tenta sinalizar que a tentativa de verificação da
identidade evita a angústia incontrolável que em outro escrito antigo Lacan já havia
abordado. Diante disso, ainda é o caso de perguntar: será que uma reflexão mais
extensa por parte do psicanalista francês a respeito da angústia permitiu uma outra
elaboração em torno da concepção de falo? A partir do que apresentamos até aqui,
tal questão parece ser absolutamente central, mas que infelizmente nesse momento
não iremos conseguir responder devido aos limites do escopo de nosso ensaio. No
entanto, é importante se perguntar posteriormente a respeito disso, pois Lacan não
mobiliza apenas a angústia como também procura abordá-la pelo próprio
Unheimlichkeit de que lembra Derrida. O psicanalista francês deixa isso explícito ao
afirmar o seguinte: “[...] [Unheimlichkeit] é o eixo indispensável para abordar a
questão da angústia. Assim como abordei o inconsciente através do Witz, este ano
[seminário A angústia] abordarei a angústia pela Unheimlichkeit” (LACAN, 2005
[1962-1963], p. 51, grifo do autor).
Como já salientamos, o objeto voz é um dos objetos parciais. Por isso, ainda
é necessário meditar diante de afirmações de Derrida em O carteiro da verdade
(1975): “Se o falo fosse por infelicidade divisível ou reduzido ao estatuto de objeto
parcial, toda a edificação desabaria e é o que é preciso evitar a qualquer preço”
(DERRIDA, 2007 [1975], p. 524-525). Talvez seja forçoso simplesmente dizer que, a
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partir do seminário A angústia (1962-1963), o falo se transformou em um objeto
parcial. O que é certo é que o objeto parcial voz colocará problemas para pensar que
Lacan fica inteiramente no fonocentrismo tal como especificado por Derrida. Sendo
assim, há que se perguntar o seguinte: será que a voz está sempre em relação com
a metafísica da presença? Para podermos esboçar uma resposta a essa questão,
dirijamo-nos não aos objetos parciais, mas a apenas um deles, o objeto voz.
Inicialmente, se retomarmos o esquema lacaniano intitulado grafo do desejo, iremos
notar inclusive que o objeto voz é colocado como resto da cadeia significante.
Por causa disso, como salientará Mladen Dolar, há uma inversão no que
geralmente chamamos de voz, pois diante dessa problemática ela não é vista “[...]
como uma substância difusa a ser reduzida à estrutura, uma matéria-prima a ser
domesticada para produzir fonemas, mas, sim, o oposto – fica como resultado da
operação estrutural” (DOLAR, 2006, p. 35, tradução nossa). Um resultado que está
longe de qualquer coisa passível de significação. Uma afirmação dessa natureza
estaria então distanciando o objeto voz de algum timbre a permear a nossa voz,
como se fosse algo vinculado àquilo que torna individual a expressão fônica de cada
um de nós. É por isso que Jacques-Alain Miller, quando abordar o objeto voz, insistirá
que qualquer coisa próxima à linguística da entonação, que tenta considerar os
efeitos de sentidos que podem abarcar os significantes, está longe da formulação
lacaniana a respeito desse objeto parcial. Isso é assinalado por meio de afirmações
como: “A esse respeito, a linguística da entonação nada tem a ver com a voz
lacaniana que não é entonação, já que sua posição é essencialmente fora do sentido”
(MILLER, 2013, p. 7). Podemos acompanhar tal ponto ao retomar também uma
passagem central do filósofo esloveno:
É apenas a redução da voz – de toda a sua positividade [...] – que produz a voz
como objeto. Esta dimensão da voz é difícil de lidar. Não pode ser dividida em
oposições diferenciais, uma vez que foi essa dissolução que a produziu em
primeiro lugar. Portanto, não há nenhum significado que poderia ser atribuído a
ela, uma vez que o significado nasce apenas dessas oposições. Não é uma
função do significante, uma vez que apresenta precisamente um remanescente
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não significante, alguma coisa resistente às operações significantes, um resto
heterogêneo em relação à lógica estrutural (DOLAR, 1996, p. 10, tradução nossa).

Talvez fique mais compreensível se nós dissermos o que talvez tenha
colaborado para que Lacan construísse um objeto que não é significante, um objeto
que não é especular – outra forma de dizer que ele não é passível de significação: a
experiência com a psicose no que diz respeito ao ouvir vozes, à alucinação auditiva.
É nesse aspecto que o psicanalista francês lembrará que não só o objeto voz, mas
os objetos parciais de maneira geral, são perigosos do ponto de vista egoico, pois
eles nos despossuem da condição de próprio. Lacan ressalta isso por meio da
seguinte passagem: “O que constitui seu perigo para o eu? É a própria estrutura
desses objetos [parciais], que os torna impróprios para a ‘egoização’” (LACAN, 2005
[1962-1963], p. 134). Após apresentar esses pontos, há que se fazer a seguinte
questão: Lacan estaria impregnado pela metafísica da presença ao elaborar o objeto
voz?
Ou, ainda, para perguntar como Dolar, “O objeto voz, que Lacan apontou como
a implicação necessária da intervenção estrutural, esbarra na notória ‘metafísica da
presença’ como sua variação mais recente e mais insidiosa?” (DOLAR, 1996, p. 11,
tradução nossa). Na verdade, o que estamos tentando defender é que se trata do
exato oposto disso: o objeto voz rompe qualquer domínio ilusório de
autocompreensão narcísica, qualquer tentativa absoluta de presença de si. O objeto
voz é insuportável quando tenta aparecer no imaginário, ele torna qualquer presença
que se queira autotransparente impossível. Isso significa que, como salientará Dolar:
“Então, se para Derrida o essencial da voz está no autoafecção e na
autotransparência, em oposição ao traço, ao resto, à alteridade, e assim por diante;
para Lacan essa autoafecção é onde começa exatamente o problema” (DOLAR, 1996,
p. 16, tradução nossa).
Aliás, o filósofo esloveno supõe que a virada desconstrutiva de Derrida pode
ter como efeito privar a voz dessa ambiguidade. Ao compreendê-la apenas como o
fundamento de uma presença de si ilusória, perdemos a possibilidade de explicitar
um objeto que é o próprio obstáculo para a realização da autoafecção. Dito com as
palavras do filósofo esloveno, “[...] o objeto incorpora a própria impossibilidade de
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atingir a autoafecção, ele introduz a cisão, a ruptura no meio da presença plena e a
remete a um vazio (DOLAR, 1996, p. 16, tradução nossa). É com esses pontos que
Dolar consegue defender a tese segundo a qual o viés fonocêntrico da voz talvez não
consiga considerar um objeto que produz problemas para a própria realização da
metafísica da presença.
Além de explorar o objeto voz, Mladen Dolar também tenta produzir uma
história da metafísica da voz em que há pequenos exemplos em que ela não é
reduzida à sua dimensão fenomenológica, mas sim a outros traços que a levam a ser
vista como uma voz perigosa e assustadora 4. É por isso que poderá dizer coisas
como: “Há uma história da voz que recebeu um voto de censura. Não apenas a
escrita, mas também a voz pode aparecer como uma ameaça à consistência
metafísica e pode ser vista como perturbadora da presença e dos sentidos” (DOLAR,
1996, p. 16, tradução nossa). A realização dessa arqueologia em torno da voz
produzida por Dolar é a forma que ele encontra de dissociar ao menos de forma
parcial a associação derridiana entre o logos, o falo e a voz. Desse modo, talvez a
psicanálise lacaniana colabore para considerarmos uma voz que seria uma
alteridade radical. Alteridade que, no fundo, pode inclusive nos despossuir da
condição de próprio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desse ensaio, tentamos não só apresentar a crítica derridiana à
psicanálise de horizonte lacaniano, como também colocar em circulação alguns
elementos que permitem que nos questionemos a respeito do limite de tal crítica
depois da invenção das formas do objeto a, em particular de uma dessas formas, a
saber, o objeto voz. No entanto, não podemos esquecer de uma coisa: um dos
incômodos de Derrida com o fonocentrismo falocêntrico de Lacan é que ele permitia
deixar a ordem simbólica intacta, isto é, sem perturbações. Sendo assim, se não
quiséssemos simplesmente abandonar de forma tão fácil a questão derridiana,

4

Um desses exemplos é formulado da seguinte forma: o imperador chinês Shun (2200 a.C.) apresenta
certos princípios que a voz deve seguir. Ela não pode se afastar das palavras que a dotam de sentido.
Caso isso ocorra, ela se torna sem sentido e ameaçadora (DOLAR, 2006, p. 43, tradução nossa)
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talvez seria o caso de terminar este trabalho com as seguintes interrogações: o que
pode o objeto voz especulado por Lacan diante da ordem simbólica? Ele é apenas
um objeto que especifica um impasse no interior da lei do significante? Ou será que
ele poderia, de maneira radical, abrir espaço para uma transformação do próprio
registro que um dia teve força suficiente de produzi-lo enquanto resto? Tais
perguntas tentam sinalizar a importância de ainda retornar ao problema da voz entre
a desconstrução derridiana e a psicanálise lacaniana.
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