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Há 10 anos publicávamos a primeira edição da Revista do Seminário 

dos Alunos do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica (PPGLM) da 

UFRJ, chegamos aqui, em 2019, à décima edição. O propósito da Revista, que 

tem publicação anual, foi o de reunir os trabalhos apresentados durante o 

evento que nomeia também a Revista e tem a mesma periodicidade. Aqui 

encerramos um ciclo de publicações cujas edições serviram ao mesmo tempo 

como um repositório e difusor de pesquisas em Filosofia nacionalmente.  

É com imensa satisfação que disponibilizamos mais uma edição e 

com um caráter comemorativo, afinal, completamos uma década! A décima 

terceira edição do evento que nomeia a Revista aconteceu entre os dias 07 e 

11 de Outubro de 2019 no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ em 

que tivemos cerca de cinquenta trabalhos apresentados por pós-graduandos 

provenientes de diversas instituições de ensino superior do Rio de Janeiro e do 

Brasil.  

Nessa edição reunimos onze artigos dentre os trabalhos 

apresentados no Seminário com o intuito de oferecer ao público a diversidade 

de vertentes e orientações filosóficas que acolhemos. A proposta do evento é 

sempre responder aos objetivos do PPGLM quanto à formação de seus 

discentes-pesquisadores, a saber, o reconhecimento da importância do debate 

filosófico e da interação com a comunidade acadêmica. De modo que 
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estejamos dispostos a submeter nossos trabalhos à apreciação e ao crivo do 

diálogo.  

No primeiro artigo intitulado 

é-nos oferecida uma discussão 

entre os plantonistas matemáticos e as objeções de Benacerraf no pano de 

fundo. A articulista Daniela Soares argumenta em favor do realismo 

matemático, seja numa forma de platonismo de objetos, seja numa forma de 

platonismo de estruturas. O argumento principal que desenvolve no texto é o 

que chamamos de argumento da indispensabilidade. 

No segundo artigo 

mostra que a discussão 

contemporânea acerca da fraqueza de vontade está relacionada com a 

recepção da discussão sobre a akrasia antiga. Matheus Bastos defende que o 

silogismo prático aristotélico marca o problema mesmo no contexto 

contemporâneo.  

No artigo seguinte A tentativa de conciliação entre a razão prática 

a priori e as inclinações no discurso moral kantiano na perspectiva de 

Allen Wood o articulista apresenta e discute a relação entre a razão moral 

vulgar e a filosofia moral, passando em seguida para a passagem da filosofia 

moral para a Metafísica dos Costumes. Nesse sentido, Allyson Almeida 

argumenta em favor da perspectiva de Allen Wood, propondo uma melhor 

compreensão do discurso moral como um todo no pensamento kantiano. 

Continuamos com o trabalho de Deysielle Chagas O DIVINO QUE 

HÁ EM NÓS: o desenvolvimento da política como a capacidade humana 

contra a degeneração em que propõe uma interpretação alternativa ao mito 

das eras de Cronos e de Zeus presente no diálogo platônico Político realizando 

uma aproximação deste com a narrativa da constituição do cosmos presente 

no diálogo platônico Timeu. Sua análise se concentra sobre a possibilidade de 

atuação do homem frente às forças de ordenamento e desordenamento que 

regem a realidade sensível: uma vez que o homem é constituído de uma parte 

divina – a alma –, ele possui em si mesmo capacidade de ordenamento, sendo 

então o desenvolvimento da política uma manifestação desta capacidade frente 

ao abandono divino.
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No quinto artigo dessa edição O estatuto do sujeito na psicanálise 

ou o sujeito como produto de uma operação lógica Leonardo Lacerda trata 

do Seminário 11 de Lacan, considerado um dos mais importantes do seu 

ensino. O objetivo do artigo é discutir a partir desse Seminário o que vem a ser 

o sujeito na psicanálise a partir de duas categorias fundamentais, a saber, 

alienação e separação. 

No próximo trabalho A questão espacial na filosofia de Gareth 

Evans a articulista Thaís Vasques tem por finalidade mostrar de que maneira o 

conceito de espaço é trabalhado na epistemologia filosófica de Gareth Evans à 

luz de uma possível relação com a “Estética Transcendental”, parte da primeira 

crítica kantiana.  

No sétimo artigo Por que Sócrates se atrasa ao ir à casa de 

Agatão no Banquete? Uma resposta à luz da erótica de Sócrates e Platão 

o articulista Pedro defende uma interpretação que justifica o atraso de 

Sócrates, sua interpretação é que o atraso se justifica pelo interesse do filósofo 

em despertar um eros em Agatão por meio de sua ausência.  

O artigo de Kissel Goldblum intitulado A coincidência do amor 

intelectual propõe revelar o tema do amor intelectual da mente para com 

Deus, na filosofia de Espinosa, como uma chave para o entendimento da 

coincidência existente entre as ações humanas e a mudança da própria 

Natureza. Para Espinosa, o amor intelectual da mente para com Deus é o 

próprio amor de Deus com o qual ele ama a si mesmo, não enquanto o 

consideramos como infinito (onipresente), mas enquanto o explicamos por 

meio da essência da mente humana. 

No artigo de Miquéias Nechaeff  Problematizações  éticas sobre a 

disponibilização técnico-científica da natureza a partir de Weber e 

Habermas o autor intenta estabelecer uma articulação entre o conceito 

weberiano de desencantamento do mundo e a abordagem habermasiana do 

desenvolvimento da técnica genética. Habermas se propõe a prognosticar se 

os avanços engendrados pela conjunção entre a medicina reprodutiva e a 

técnica genética, a partir da segunda metade do século XX, são o prelúdio do 

advento de um novo tipo de eugenia: a eugenia liberal. 
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No décimo artigo que trazemos Do esboço biográfico de Von 

Wright até o TRACTATUS de Wittgenstein Jorge Freitas busca compreender 

a filosofia analítica de Wittgenstein a partir do esboço biográfico escrito por 

Von Wright. Sua hipótese é que nesse esboço destacam-se detalhes 

importantes e que lançam luz sobre o Tractatus.  

No último artigo dessa edição intitulado A Imaginação em Kant 

como Chave para a Diferença entre o Projeto Enciclopédico Iluminista e 

Novalisiano Sergio de Melo trata da do uso superior da faculdade da 

imaginação retomando as reflexões de vários autores, dentre os quais Kant, 

Novalis e Deleuze. Novalis tem diante de si o desafio kantiano de lidar com o 

abismo entre o indivíduo e a maneira como este percebe o mundo, o seu 

fenômeno. O articulista argumenta que Novalis oferece uma resposta à luz da 

pergunta retomada por Deleuze.  

Boa leitura!  

 

Comissão Editorial  
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Daniela Moura Soares 

Doutoranda em Filosofia (PPGLM/UFRJ) 

Dado que os defensores do platonismo matemático parecem dispor de vários 
recursos para responder tanto às objeções epistêmicas como às objeções metafísicas colocadas 

por Benacerraf (1973, 1965), resta-nos saber se haverá algum bom argumento a favor de tal 

visão. Neste artigo, apresento um argumento bastante promissor a favor da ideia de que temos 
de aceitar o realismo matemático, seja numa forma de platonismo de objetos, seja numa forma 

de platonismo de estruturas. Tal argumento corresponde àquilo a que chamamos argumento da 

indispensabilidade. A motivação de base para este tipo de argumento é essencialmente uma 

motivação naturalista, na medida em que procura justificar a existência de verdades 
matemáticas recorrendo ao papel central que a matemática tem em ciências empíricas como a 

física e a biologia, por exemplo. O objetivo central será mostrar que a maior parte das tentativas 

de resistir a este argumento — e essas tentativas são desenvolvidas majoritariamente por 
aqueles que acreditam que podemos fornecer uma explicação nominalista para a imensa 
aplicabilidade da matemática dentro das ciências empíricas — enfrentam sérias dificuldades.  

REALISMO MATEMÁTICO, NOMINALISMO, 
INDISPENSALISMO.  

 

Given that mathematical platonists have several resources to dissolve the 

epistemic and metaphysical objections introduced by Benacerraf (1973, 1965), we are left with 
the question of whether there is a good argument for mathematical platonism. In this paper, I 

present a very promising argument for the idea that we have to accept some form of 

mathematical realism, either object-platonism or structuralism. That argument is the so-called 

indispensability argument. The fundamental motivation for this kind of argument is a naturalist 
one, as far as it seeks to justify the existence of mathematical truths by appealing to the key role 

that mathematics plays in empirical sciences such as physics and biology. The central aim will 

be to show that most attempts to resist this argument — e these attempts are developed mainly 
by those who believe that we can provide a nominalist explanation for the enormous 
applicability of mathematics in the empirical sciences — face significant difficulties. 

MATHEMATICAL REALISM, NOMINALISM, INDISPENSABILITY.  
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1. Nominalismo matemático: o cenário contemporâneo 

 A formulação daquilo a que chamamos argumento da indispensabilidade — 

originalmente formulado por Quine (1960), posteriormente por Putnam (1971) e mais 

recentemente por Colyvan (2001) — constitui o maior obstáculo para os defensores do 

nominalismo matemático. A ideia central deste argumento é a de que não fosse pela 

existência de verdades matemáticas, a enorme aplicabilidade que a matemática tem 

dentro das ciências empíricas não poderia ser explicada.  

 A formulação deste argumento tem lançado as diretrizes de como ser 

nominalista em filosofia da matemática. O modo como se responde a tal argumento 

dependerá da aceitação ou rejeição da tese de que a matemática é indispensavelmente 

aplicável às ciências empíricas. A grande cisão entre as versões de nominalismo 

atualmente existentes baseia-se precisamente neste aspecto; àquelas formas de 

nominalismo que se recusam a aceitar a existência de aplicações indispensáveis da 

matemática nas ciências empíricas chamamos nominalismo do caminho árduo (hard-

raod nominalism), visto que os defensores desta alternativa — Field (1980), por 

exemplo — procuram desempenhar a tarefa árdua de mostrar que o uso da matemática 

nas teorias científicas mais fundamentais é perfeitamente dispensável, constituindo 

apenas um dispositivo de abreviação para muitos dos elementos constituintes destas 

teorias.  

 Por outro lado, os nominalistas que aceitam a tese de que a matemática é 

indispensável à formulação das nossas melhores teorias científicas são denominados 

como defensores de um nominalismo do caminho fácil (easy-road nominalism), pois o 

desafio de explicar como podemos encarar a matemática como ontologicamente não-

comprometedora sem recusar a sua aplicação indispensável dentro das ciências 

empíricas parece algo menos controverso e mais facilmente alcançável. São vários os 

defensores desta alternativa, muitos deles sendo também defensores de alguma forma de 

ficcionalismo — Leng (2005, 2010, 2012), Balaguer (1996, 1998, 2009) e Bueno (2008, 

2009), por exemplo. 

 Uma possível reformulação do argumento da indispensabilidade consiste no 

seguinte: 

 

(1) Uma quantidade significativa das nossas melhores teorias científicas quantificam 

sobre entidades matemáticas tais como números, funções, conjuntos e estruturas. 
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(2)  As nossas melhores teorias científicas são ontologicamente comprometedoras, no 

sentido em que devem ser encaradas como quantificando sobre entidades reais. 

Contudo, 

(3) Se as nossas melhores teorias científicas devem ser encaradas como quantificando 

sobre entidades reais e se tais teorias quantificam sobre entidades matemáticas, então há 

entidades matemáticas.  

Logo, 

(4) Há entidades matemáticas.1  

2. O programa nominalista de Hartry Field 

 A estratégia de Hartry Field (1980) para responder a este argumento consiste em 

rejeitar (1). Deste ponto de vista, as nossas melhores teorias científicas podem ser 

formuladas sem quantificação sobre entidades matemáticas abstratas. Trata-se, portanto, 

de uma defesa do nominalismo do caminho árduo. O programa de Field depende 

crucialmente das seguintes duas teses: 

 

A. A matemática é conservativa. 

B. Uma quantidade significativa das nossas melhores teorias científicas (senão todas) 

podem ser reformuladas através de um vocabulário puramente nominalista.  

 

  Se (B) for verdadeira, então a formulação das nossas melhores teorias científicas 

a partir de premissas inteiramente nominalistas tem de ser possível. Afirmações 

envolvendo expressões matemáticas terão de ser parafraseadas de modo a eliminar a 

quantificação sobre os referentes destas expressões. Um exemplo bastante simplificado 

que ilustra de forma clara qual é a estratégia dos defensores do nominalismo do 

                                                             
1 Esta reformulação do argumento da indispensabilidade baseia-se em Colyvan (2015, seção 1). 

Tipicamente, os argumentos da indispensabilidade são apresentados contendo pelo menos uma premissa 

acerca das entidades sobre as quais as teorias científicas quantificam, visto que uma das premissas 
fundamentais destes argumentos baseia-se fundamentalmente no critério ontológico naturalista de Quine 

(1981a) segundo o qual os nossos compromissos ontológicos são esgotados pelas entidades sobre as quais 

as nossas teorias científicas mais sólidas quantificam. Tais argumentos podem, contudo, ser reconstruídos 

em termos dos teoremas matemáticos utilizados na formulação de algumas teorias científicas. Muitos dos 

exemplos usados na literatura consistem em explicações científicas que incluem teoremas matemáticos 

como premissa fundamental. Colyvan (2001, pp. 47-49) e Baker (2005, pp. 229-233), por exemplo, 

apoiam-se na existência de teorias científicas explicativas e não meramente descritivas nas quais os 

fenômenos a serem explicados (biológico no caso apresentado por Baker (2005) e meteorológico no caso 

apresentado por Colyvan (2001, pp. 47-49)) são consequências diretas de teoremas puramente 

matemáticos.   
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caminho árduo, consiste no seguinte2. Consideremos a afirmação contida na seguinte 

frase: “O comprimento do barco mais próximo à costa sul do Brasil é de 500 metros”. 

Do ponto de vista de um platonista, a interpretação mais adequada desta afirmação 

invocará a existência de uma função de objetos em números (comprimento em metros 

deve ser encarado como correspondendo a esta função). Teríamos, portanto, a seguinte 

interpretação platonista: ⨍(b) = 10, onde “b” refere o objeto que satisfaz a descrição 

definida “O barco mais próximo à costa sul do Brasil”. De igual modo, se afirmarmos 

“O comprimento do barco mais próximo à costa sul do Brasil é maior que 10 metros”, 

estaremos obrigados a explicitamente quantificar sobre números, dado que teríamos a 

seguinte interpretação: (∃x) (x > 10 ∧ ⨍(b) = x)3.  

 Um defensor do programa nominalista de Field negará, evidentemente, que a 

leitura semântica mais adequada para a frase “O comprimento do barco mais próximo à 

costa sul do Brasil é de 10 metros” seja realmente platonista. Deste ponto de vista, esta 

é uma interpretação equivocada, a qual pressupõe que objetos espaciotemporais estão 

num certo tipo de relação com objetos abstratos, nomeadamente, números. Um 

nominalista afirmará, pois, que é perfeitamente possível fornecer uma interpretação 

ontologicamente menos comprometedora. A interpretação nominalista consistirá no 

seguinte: existe um particular concreto a o qual tem a propriedade de ter o mesmo 

comprimento que outro particular concreto b concatenado a si mesmo 10 vezes. 

Evidentemente, esta interpretação envolve a noção matemática de número, mas a 

expressão “b concatenado a si mesmo 10 vezes” poderia ser substituída pelo seguinte: b 

* b * b* b * b * b * b * b * b * b, onde “*” representa a relação de concatenação.  

 A estratégia geral adotada pelos defensores do nominalismo do caminho árduo 

terá sempre de funcionar nestes moldes: mostrar que o uso da matemática nas ciências 

não é obrigatório, mas apenas aconselhável. A razão pela qual o programa de Field 

parece tão promissor está relacionada sobretudo à sua tentativa de nominalizar uma das 

nossas mais sólidas teorias científicas, nomeadamente, a lei da gravitação universal 

newtoniana. Aparentemente, esta é uma tarefa executável sem maiores obstáculos, na 

                                                             
2 Esta explicação acerca de como Field fornece substitutos nominalistas para afirmações frequentemente 

usadas em ciência baseia-se em Balaguer (1998, pp. 114-116). Balaguer reconhece que a sua reconstrução 

desta parte do programa de Field difere da formulação original, na medida em que, contrariamente a 

Field, Balaguer utiliza objetos físicos (ao invés de pontos no espaço-tempo) para explicar como podemos 

parafrasear afirmações sobre quantidades físicas (como comprimento) sem quantificar sobre entidades 

matemáticas.    
3 Cf. Balaguer (1998, pp. 114-116) 
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medida em que o vocabulário matemático (platonista) presente no aparato necessário à 

formulação desta teoria pode ser substituído utilizando-se a axiomatização da geometria 

proposta por Hilbert (1971), a qual consiste basicamente numa reformulação sintética da 

geometria sem quantificação sobre números reais4. Assim, se a tarefa de nominalizar a 

teoria da gravitação universal newtoniana for exequível, haverá boas razões para 

considerar a possiblidade de outras teorias científicas igualmente sólidas estarem 

sujeitas ao mesmo tipo de tratamento nominalista.      

 Entretanto, a tese de que todas as aplicações da matemática nas ciências 

empíricas poderiam ser expressas através de um vocabulário puramente nominalista — 

sem quantificação sobre quaisquer tipos de entidades abstratas — é bastante 

controversa. Várias objeções nesta direção foram levantadas ao programa nominalista 

de Field, dentre as quais a de que a estratégia de eliminação do vocabulário platonista da 

ciência (especificamente na nominalização da teoria da gravitação universal 

newtoniana) exige quantificação de segunda ordem, o que não seria, em princípio, 

nominalisticamente aceitável. Outra objeção com bastante impacto na literatura consiste 

na tese de que tal estratégia não pode ser estendida à mecânica quântica (muito embora 

talvez funcione para a mecânica clássica), dada a quantificação sobre espaços de Hilbert 

presente nesta teoria5. Tal objeção foi proposta por Malament (1982). Balaguer (1998, 

pp. 120-126) formula, entretanto, aquilo que poderia ser considerado como os primeiros 

passos para uma estratégia de nominalização da mecânica quântica, em réplica ao 

obstáculo colocado por Malament (1982). Em contrapartida, Bueno (2003) procura 

mostrar que a estratégia sugerida por Balaguer não poderá ser bem-sucedida, visto que 

(a) parece ser incompatível com algumas interpretações legítimas da mecânica quântica 

e (b) invoca a existência de propensões fisicamente reais (o que não é 

nominalisticamente aceitável). Deste modo, ao que parece, a questão de saber em que 

medida podemos formular as nossas melhores teorias científicas através de um 

vocabulário completamente nominalista permanece em aberto. 

 Outro obstáculo talvez mais definitivo ao programa nominalista de Field está 

relacionado à dificuldade de formular a conservatividade da matemática por meio de 

um vocabulário puramente nominalista. De modo informal, dizemos que uma teoria 

matemática T é conservativa se, e somente se, T é consistente com um conjunto de 

teorias empíricas nominalisticamente aceitáveis e internamente consistentes. Como é 

                                                             
4 Cf. Bueno (2014, seção 3) 
5 Cf. Balaguer (1998, p.117-120) 
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visível, a noção de conservatividade da matemática é dependente da noção de 

consistência, e isto poderá ser ontologicamente comprometedor, na medida em que a 

explicação do conceito de consistência invoca a noção de ter modelo ou ser verdadeira 

em pelo menos um modelo, sendo modelos tipicamente encarados como entidades 

ontologicamente suspeitas. Embora esta não seja uma dificuldade incontornável (uma 

alternativa seria reduzir a noção de consistência à noção de possibilidade e pressupor 

simplesmente que as noções modais de possibilidade e necessidade são primitivas), a 

ideia de que a formulação da conservatividade da matemática não poderá ser formulada 

de uma maneira nominalisticamente aceitável baseia-se no fato de que a formulação 

desta noção será sempre dependente de resultados metalógicos (como o teorema da 

compacidade, por exemplo), os quais dificilmente estão livres de vocabulário 

platonista6. 

3. Outras estratégias nominalistas 

 Dada a enorme controvérsia acerca da plausibilidade do programa nominalista 

de Hartry Field — e, por conseguinte, acerca de saber se a enorme quantidade de 

aparatos matemáticos utilizados dentro das ciências empíricas pode ser eliminada —, 

estratégias para desenvolver outras perspectivas ficcionalistas acerca da matemática têm 

ocupado um espaço significativo na literatura acerca do problema de como explicar a 

existência de usos não-elimináveis da matemática nas ciências empíricas sem se 

comprometer com a existência de entidades ontologicamente suspeitas, notoriamente, 

entidades matemáticas abstratas. A motivação, portanto, para a defesa destas formas 

alternativas de ficcionalismo matemático permanece inteiramente naturalista. Tais 

estratégias correspondem àquilo que já caracterizamos como nominalismo do caminho 

fácil. 

 Os proponentes deste tipo de estratégia rejeitarão a terceira premissa do 

argumento da indispensabilidade, tal como reformulado anteriormente. Eis uma 

proposta bastante promissora. Imaginemos que W é uma teoria empírica qualquer, a 

qual consiste na conjunção das seguintes afirmações: P, Q, R. P é uma afirmação 

puramente matemática, Q e R são afirmações empíricas que visam descrever algum 

aspecto da realidade física. Evidentemente, se P for falsa, W será falsa, visto que pelo 

menos uma das suas conjuntas é falsa. Contudo, se Q e R são verdadeiras —  sendo P 

                                                             
6 Cf. Bueno (2014, seção 3)  
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falsa —, W fornecer-nos-á ainda assim uma descrição adequada da realidade empírica, 

visto que o mundo físico é (aproximadamente) tal como deveria ser para que W fosse 

verdadeira. A ideia de um proponente deste tipo de explicação é que uma teoria pode ser 

estritamente falsa, mas ainda assim descrever adequadamente algum aspecto da 

realidade. Bueno (2009) desenvolve uma versão de ficcionalismo matemático 

aproximadamente nestes termos, empregando a noção crucial de adequação empírica, a 

qual deve ser entendida como implicando que uma teoria científica é empiricamente 

adequada se aquilo que a teoria afirma acerca do mundo físico (observável) é 

verdadeiro.  

Aplicada ao contexto das discussões sobre o peso ontológico das asserções matemáticas 

utilizadas nas ciências empíricas, a noção de adequação empírica poderá ser usada para 

formular uma postura agnóstica quanto à existência das entidades sobre as quais tais 

asserções quantificam. A esta abordagem chamamos ficcionalismo empirista7. O 

argumento central a favor desta estratégia começa por chamar a atenção para o fato de 

que uma porção significativa dos aparatos matemáticos utilizados nas ciências empíricas 

não o são univocamente, pois em muitas partes da ciência podemos usar mais de um 

aparato matemático para descrever ou representar a parte da realidade física que 

pretendemos. Afirmações da mecânica quântica, por exemplo, tanto podem ser 

formuladas utilizando-se teoria de grupos como espaços de Hilbert8. A segunda parte 

do argumento baseia-se na ideia de que não podemos determinar qual destes aparatos 

matemáticos é ontologicamente comprometedor, pois ambos adequam-se igualmente 

bem à teoria em questão.  

 A postura epistemicamente mais correta será, portanto, o agnosticismo quanto à 

existência das entidades matemáticas envolvidas. Assim, não estamos obrigados a 

aceitar a existência de objetos matemáticos abstratos, muito embora seja o caso que tais 

entidades façam parte do domínio de quantificação de algumas das nossas melhores 

teorias científicas. Deste ponto de vista, a premissa (3) do argumento da 

indispensabilidade é falsa, visto ser perfeitamente possível explicar a indispensabilidade 

da matemática nas ciências empíricas sem nos comprometermos com a tese de que há 

entidades matemáticas. 

 Colyvan (2010), entretanto, procura mostrar que embora os defensores do 

ficcionalismo matemático tenham recursos para explicar a indispensabilidade da 

                                                             
7 Cf. Bueno (2009, p. 64) 

8 Cf. Bueno (2009, p. 65) 
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matemática na formulação de descrições ou representações aproximadamente corretas 

da realidade física, a tarefa de acomodar o papel explicativo que a matemática 

desempenha em muitas explicações científicas não poderá ser bem-sucedida na ausência 

de compromisso ontológico com entidades matemáticas. Uma das ideias centrais de 

Colyvan (2010) é a de que quando objetos matemáticos são usados apenas para 

descrever ou representar algum aspecto da realidade física, concebê-los como meras 

ficções é perfeitamente aceitável. No entanto, quando são usados para explicar algum 

fenômeno empírico (seja físico, biológico ou de qualquer outra natureza empírica) não 

podemos encarar as afirmações que quantificam sobre tais objetos como meramente 

metafóricas.  

 Colyvan (2010, pp. 297-302) defende esta tese ao discutir uma estratégia 

antirrealista acerca da natureza das afirmações matemáticas (a qual talvez também possa 

ser classificada como ficcionalista), a saber, o figuralismo proposto por Yablo numa 

série de trabalhos9. O ponto de partida deste tipo de abordagem consiste em chamar a 

atenção para a existência de vários contextos em que é perfeitamente razoável utilizar 

entidades ficcionais para descrever algum aspecto do mundo físico (podemos recorrer às 

ficções de Conan Doyle, por exemplo, para descrever Londres no final do século XIX). 

Não parece razoável, entretanto, pressupor que as afirmações contidas em tais 

descrições são ontologicamente comprometedoras. Ademais, de forma geral, a 

linguagem   comum parece estar repleta de circunstâncias nas quais invocamos objetos 

inexistentes com o propósito de fornecer descrições (dizemos, por exemplo, 

“Uberlândia é uma cidade situada no nariz de Minas Gerais” com o propósito de 

fornecer uma descrição da localização de uma cidade) e, uma vez mais, não parece 

razoável exigir compromisso ontológico em tais contextos.  

 De igual modo, a linguagem científica está povoada por expressões metafóricas, 

utilizadas na formulação de descrições de fenômenos empíricos. Tais expressões 

parecem inequivocamente metafóricas, pois não se consegue conceber qual seria o 

significado literal de tais expressões (por exemplo, a expressão “nuvem de elétrons”). A 

ideia central de um adepto do antirrealismo matemático de Yablo é, portanto, a de que 

as expressões matemáticas (que supostamente referem objetos matemáticos) presentes 

em teorias científicas descritivas devem ser encaradas como metafóricas (ou 

figurativas) e livres de compromisso ontológico, ainda que tais expressões matemáticas 

                                                             
9 Veja-se Yablo (1998, 2002, 2005, 2009) 
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sejam essenciais ou indispensáveis à formulação das teorias científicas descritivas nas 

quais ocorrem.  

 Entretanto, Colyvan (2010, pp. 299-301) ressalta que este tipo de abordagem 

aplica-se apenas a descrições científicas. Embora possamos reconhecer que uma 

afirmação metafórica possa ter poder explicativo — e exemplos nesta direção não são 

difíceis de conceber —, contextos nos quais isto ocorre são sempre contextos nos quais 

a afirmação metafórica funciona como um substituto de outra afirmação não-metafórica, 

a qual é primitivamente explicativa. Ao afirmarmos, por exemplo, que “João é uma 

matraca”, tanto podemos ter a intenção de descrever um fato (o fato de João ser uma 

pessoa faladora), como podemos ter a intenção de explicar um fato (o fato de que muitas 

pessoas não gostam da companhia de João, por exemplo). Contudo, se o contexto for 

explicativo e não meramente descritivo, a afirmação metafórica usada para explicar o 

fato de muitas pessoas não gostarem da companhia de João funciona com espécie de 

afirmação substituta da explicação real, isto é, não fosse pela existência de alguma 

forma literal de explicar o fato em questão, a afirmação metafórica que o explica não 

desempenharia qualquer papel explicativo10.  

 Assim, se for o caso que o papel da matemática utilizada na formulação de 

algumas teorias científicas seja indispensavelmente explicativo — ao invés de 

indispensavelmente descritivo ou representativo —, expressões matemáticas utilizadas 

na formulação dessas teorias não poderão ser encaradas como meramente figurativas, 

pelo que as entidades matemáticas sobre as quais estas teorias quantificam não poderão 

ser encaradas como não tendo peso ontológico. Este parece ser o ponto central do 

ataque de Colyvan ao figuralismo de Yablo.  

 Este tipo de objeção parece aplicar-se, contudo, a qualquer forma de 

ficcionalismo matemático (incluindo o ficcionalismo empirista de Bueno (2009)). Se há 

casos em que o papel da matemática aplicada às ciências empíricas é essencialmente 

explicativo, os defensores do ficcionalismo quanto à matemática estarão obrigados 

agora não apenas a explicar o uso indispensável da matemática nas ciências empíricas, 

mas também a explicar o uso indispensável explicativo (e não meramente descritivo ou 

representacional) da matemática nas ciências empíricas. Uma das teses centrais 

defendidas por Colyvan (2010) é a de que não há qualquer explicação ficcionalista (nem 

                                                             
10 Cf. Colyvan (2010, p. 300) 
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sequer nominalista, para ser mais preciso11) para a existência de explicações 

essencialmente matemáticas de fenômenos empíricos. 

Numa série de trabalhos, Colyvan (1998a, 1998b, 2001, 2002, 2007, 2010) apresenta 

vários exemplos de fenômenos empíricos para os quais as explicações disponíveis 

parecem ser essencialmente matemáticas. A explicação para a existência de pontos 

antípodas na superfície da terra com exatamente a mesma temperatura e pressão 

atmosférica, por exemplo, aparentemente depende de resultados puramente matemáticos 

(nomeadamente, o teorema de Borsuk-Ulam12). 

 Leng (2012) rejeita, entretanto, a proposta de Colyvan. Do seu ponto de vista, a 

existência de explicações essencialmente matemáticas de fenômenos empíricos não é 

um indício a favor da ideia de que não podemos desenvolver uma rota ficcionalista 

plausível para a matemática. O seu projeto consiste precisamente em desenvolver esta 

rota. O elemento central da ideia de Leng (2012) consiste na defesa da tese de que 

embora seja verdade que muitas explicações de fenômenos empíricos sejam 

essencialmente matemáticas — sendo impossível eliminar o aparato matemático nelas 

contido —, muitas destas explicações correspondem àquilo que podemos chamar 

explicações científicas estruturais. Uma explicação científica é estrutural se mostra 

como o fenômeno empírico a ser explicado resulta de uma instanciação (aproximada) 

de alguma estrutura matemática. Um ficcionalista matemático não precisa estar 

comprometido, no entanto, com a existência de estruturas matemáticas abstratas (as 

quais, do ponto de vista platonista, existem no reino matemático abstrato tendo as suas 

instâncias no mundo físico), dado não acreditar na existência de verdades matemáticas.  

 Assim, parece que um nominalista quanto à matemática (se simultaneamente um 

ficcionalista) poderia argumentar que não estamos ontologicamente comprometidos 

com entidades matemáticas, quando tais entidades aparecem em explicações científicas 

estruturais, dado que, relativamente a este tipo de explicação científica, o nosso 

compromisso ontológico está restrito a objetos físicos que conjuntamente instanciam ou 

exemplificam estruturas matemáticas. A ideia de Leng (2012, pp. 988-992) é, portanto, a 

de que os exemplos apresentados por Colyvan (2010) devem ser encarados nestes 

termos; trata-se apenas de certos aparatos matemáticos utilizados em algumas 

                                                             
11 Colyvan (2010, pp. 287-294) formula uma série de objeções à ideia de que o nominalismo deflacionista 

de Azzouni (2004), por exemplo, consegue acomodar o poder essencialmente explicativo da matemática 

nas ciências empíricas.  
12 Cf. Colyvan (2001, pp. 47-49) 
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explicações científicas, aparatos os quais mostram como alguns fenômenos empíricos 

são instâncias (aproximadas) de certas estruturas matemáticas13. 

4. O papel explicativo da matemática em biologia evolucionária 

 Muitos autores têm se esforçado por mostrar que há casos de explicações 

genuinamente matemáticas de fenômenos empíricos. Baker (2005), por exemplo, 

apresenta uma detalhada defesa desta tese recorrendo a algumas discussões em biologia 

evolucionária acerca de qual é a explicação mais adequada para o fato de que o período 

de tempo em que algumas espécies de cigarras permanecem no subsolo é sempre ímpar. 

Aparentemente, isto pode ser explicado por meio de dois teoremas resultantes da teoria 

dos números.   

 São três as espécies de cigarras que compõem o fenômeno biológico a ser 

explicado. Tais espécies pertencem todas ao gênero Magicicada, e encontram-se 

sobretudo na América do Norte. O ciclo de vida destas cigarras consiste basicamente em 

manter-se no subsolo como ninfas por um longo período de tempo, enquanto se 

alimentam e se tornam adultas. Após este longo período de tempo, emergem do subsolo, 

permanecendo vivas por um período de tempo bastante curto, porém suficiente para que 

possam se reproduzir. O período de tempo no qual permanecem no subsolo é de 13 ou 

17 anos, sendo tal variação dependente das condições climáticas da região onde se 

encontram (aquelas que se encontram ao sul dos Estados Unidos têm um período 

menor). Outra característica interessante acerca do ciclo de vida destes insetos está 

relacionada ao fato de que o momento em que as populações de cada uma destas 

espécies emergem para o solo é sincronizado, isto é, para quaisquer duas populações x e 

y de uma mesma espécie, todos os indivíduos de x e todos os indivíduos de y emergem 

do subsolo ao mesmo tempo14.  

 Uma explicação mais geral do fenômeno biológico em questão terá, portanto, de 

explicar a existência dos seguintes cinco fenômenos: 

                                                             
13 Leng (2012, pp. 988-992) responde especificamente ao exemplo utilizado por Colyvan, o qual 

supostamente mostra que  a explicação para alguns fatos astronômicos é fundamentalmente matemática. 

Entre Marte e Júpiter há uma região de asteroides, a qual possui certas sub-regiões nas quais há 

pouquíssimos asteroides; tais regiões são denominadas Kirkwood gaps. Colyvan afirma que “a explicação 

para a existência e localização destes gaps é matemática e envolve os eigenvalues da região local do 

sistema solar (incluindo Júpiter)” (Colyvan, 2010, p. 302) 
14 Dado que a duração do ciclo de vida das cigarras é dependente da região onde se encontram, as 

populações x e y terão de ser populações de uma mesma região para que a emergência dos indivíduos seja 

simultânea. 
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(ii)A enorme duração do ciclo de vida das cigarras. 

(iii)A presença de duas durações separadas de ciclos de vida (dentro 

de cada espécie de cigarras) em diferentes regiões. 
(iv)A emergência periódica de cigarras adultas. 

(v)A emergência sincronizada de cigarras adultas. 

(vi)O número primo de anos de duração do ciclo de vida das cigarras. 
(Tradução nossa, Baker, 2005, pp. 229-230) 

 

 A explicação dos fenômenos (i)-(iv) é puramente biológica e geográfica, estando 

relacionada ou às condições climáticas das regiões onde tais espécies de cigarras 

encontram-se (no caso da explicação para (i) e (ii)) ou às condições que aumentam a 

probabilidade de reprodução (no caso da explicação para (iii) e (iv)). Mais 

especificamente, a explicação para (i) está relacionada ao fato de as regiões nas quais 

estas espécies de cigarras desenvolvem os seus respectivos ciclos de vida serem regiões 

inóspitas, com más condições climáticas e poucos alimentos disponíveis, razão pela 

qual os insetos têm de permanecer tanto tempo no subsolo. A explicação para (ii) segue 

a mesma linha, visto que tais condições de sobrevivência dependerão muito da região na 

qual as populações de cada espécie se encontram; aquelas populações que crescem em 

ambientes menos hostis à sobrevivência não terão necessidade de permanecer tanto 

tempo no subsolo (como no caso das populações que se encontram nas regiões sul da 

América do Norte).  

 Por outro lado, a explicação para os fenômenos descritos em (iii) e em (iv) 

consiste em dizer que se a emergência de cigarras adultas não fosse periódica — isto é, 

se fosse o caso que cada inseto individual pudesse emergir do subsolo a qualquer 

momento —, as oportunidades de acasalamento não poderiam ser garantidas, o que 

colocaria em risco a sobrevivência da espécie (naquela região). Suponha-se, por 

exemplo, um indivíduo fêmea x que emerge do subsolo num momento t qualquer; se no 

momento t não houver algum indivíduo macho naquela região, a probabilidade de x 

conseguir se reproduzir será diminuta, posto que o tempo de vida destes insetos após a 

emergência do subsolo é bastante curto. Esta também é a razão pela qual o fenômeno 

descrito em (iv) ocorre; tão logo a emergência das populações seja sincronizada, maior 

serão as oportunidades de acasalamento. Assim, como Baker (2005, p. 230) nota, as 

explicações para (iii) e (iv) decorrem de “leis biológicas-evolucionárias” aplicáveis a 

indivíduos que têm um ciclo de vida bastante longo e um período de vida adulta 

bastante curto.  
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 Dado que a explicação para os fenômenos de (i) a (iv) é ou biológica ou 

ecológica, resta-nos saber qual é a natureza da explicação para o fenômeno descrito em 

(v). Noutras palavras, por que razão o número de anos do ciclo de vida destas espécies 

de cigarras é sempre primo? Será a explicação para este fenômeno uma explicação 

puramente biológica? Embora a explicação dos fenômenos descritos em (i), (ii), (iii) e 

(iv) seja consensual entre os biólogos, a explicação para (v) parece ser uma questão 

ainda em aberto, posto não haver consenso acerca de qual é a melhor teoria que explica 

tal fenômeno. Obviamente, a explicação para o fenômeno em questão terá de ser uma 

explicação biológica-evolucionária, isto é, terá de ser uma explicação cujo um dos 

elementos centrais seja a ideia de que a existência de períodos primos de ciclos de vida 

constitui uma vantagem para as três espécies de cigarras. Baker (2005, pp. 230-233) 

menciona duas teorias concorrentes propostas por diferentes biólogos, as quais explicam 

o fenômeno descrito em (v) nestes termos, quais sejam, a explicação proposta por 

Goles, Schulz e Markus (2001) — cuja ideia central é a de que a existência de períodos 

primos de ciclos de vida proporciona uma menor interseção com predadores — e a 

explicação proposta por Cox e Carlton (1988, 1998) e por Yoshimura (1997) — cuja 

ideia central é a de que a razão pela qual as três espécies do gênero Magicicada têm 

períodos primos de ciclos de vida está relacionada ao fato de que tais períodos impedem 

hibridização com subespécies. Chamemos explicação da predação ao primeiro tipo de 

explicação e explicação da hibridização ao segundo tipo de explicação. 

 Ambas as explicações baseiam-se fundamentalmente em aparatos matemáticos e 

não apenas biológicos. Mais especificamente, os fundamentos matemáticos de ambas 

residem nos seguintes dois teoremas da teorias dos números: 

 

“Teorema 1: o menor múltiplo comum de m e n é o maior possível se, e somente se, m 

e n são coprimos 

Teorema 2: um número m é coprimo com cada número n<2m, n ≠ m se, e somente se, 

m é primo.” (Tradução nossa, Baker, 2005, p. 232)  

 

 Dois números a e b são coprimos se, se somente, o único número pelo qual 

ambos podem ser divididos de modo a resultar em um número inteiro positivo é 1. Dois 

números que não sejam individualmente primos poderão, deste modo, ser coprimos (os 

números 4 e 5, por exemplo, são coprimos). Também sabemos que o mínimo múltiplo 
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comum entre dois números naturais a e b corresponde ao menor número pelo qual 

ambos (a e b) poderão ser divididos de modo a resultar noutro número natural.   

 Como Baker (2005, p. 231) nota, a relação matemática entre a propriedade de 

ser primo, que é partilhada pelos períodos de ciclos de vidas das três espécies de 

cigarras pertencentes ao gênero Magicicada, e a minimização de interseção com 

espécies de predadores é dada pelo mínimo múltiplo comum entre o número 

correspondente ao período de ciclo de vida das espécies de cigarras e o número 

correspondente ao período de ciclo de vida da espécie de predador em questão. Assim, 

considerando um ciclo de vida de 13 anos de uma espécie x de cigarras e um ciclo e 

vida de 4 anos de uma espécie y de predador de cigarras, a frequência com que as duas 

espécies irão encontrar-se será de 52 em 52 anos, dado que 52 é o mínimo múltiplo 

comum entre os números 4 e 13. 

 Considere-se a primeira explicação, baseada na tese de que a existência de 

períodos primos de ciclos de vida proporciona uma menor interseção com predadores. 

Assumindo que os predadores têm ciclos de vida relativamente curtos15 (menores, pelo 

menos, que os ciclos de vida das três espécies de cigarras em questão), estamos 

autorizados a afirmar que o teorema 1 tem a seguinte implicação: 

 

(C)  Dada uma espécie de cigarras com um ciclo de vida de duração x, a frequência 

com que os indivíduos desta espécie interceptam-se com predadores com um ciclo 

de vida de duração y será minimizada caso x e y sejam coprimos. 

  

 Assim, se uma espécie de cigarras tiver um ciclo de vida com uma duração de 13 

anos (o que é aparentemente o caso, em algumas regiões) e uma espécie de predador 

tiver um ciclo de vida de 4 anos (por exemplo), então a frequência com que as duas 

espécies encontrar-se-ão será bastante pequena, pois o mínimo múltiplo comum de 4 e 

13 é o maior possível, dado 4 e 13 serem números coprimos. A interseção com espécies 

de predadores será, portanto, de fato bastante rara (de 52 em 52 anos, visto que o 

mínimo múltiplo comum de 4 e 13 é 52). Deste modo, (A) fundamenta parcialmente a 

explicação da predação. 

 O teorema 2, por outro lado, tem a seguinte implicação: considere-se uma 

espécie de cigarras que tenha um período de ciclo de vida de 13 anos e uma espécie de 

                                                             
15 Baker (2005, p. 232) adiciona esta informação.  



 
 

24 
 

predador que tenha um período de ciclo de vida de 9 anos. O teorema 2 implica que o 

período de ciclo de vida de 13 anos será coprimo com o período de ciclo de vida de 9 

anos, visto que a seguinte relação n<2m e n≠m obtém-se entre 13 e 9, sendo n = 9 e m = 

13. Mas se 13 e 9 são coprimos, segue-se, do teorema 1, que o mínimo múltiplo comum 

entre estes dois números é o maior possível, razão pela qual a frequência de interseção 

entre a espécie de cigarras que tem um período de ciclo de vida de 13 anos e a espécie 

de predador que tem um período de ciclo de vida de 9 anos será minimizada. Podemos 

afirmar, portanto, que os teoremas 1 e 2 fundamentam conjuntamente a explicação da 

predação.  

Também podemos afirmar que os teoremas 1 e 2 fundamentam a explicação da 

hibridização. Considerando que o período de ciclo de vida das subespécies com as quais 

poderá haver hibridização é similar ao período de ciclo de vida das três espécies de 

cigarras pertencentes ao gênero Magicicada ,16 o período de ciclo de vida destas 

subespécies será sempre coprimo com o período de ciclo de vida das cigarras. Isto é 

uma implicação do Teorema 2. Dado que para qualquer número primo x será o caso que 

todos os números menores que o dobro de x serão coprimos com x, segue-se que se um 

período de ciclo de vida é primo (por exemplo, 13), então todos os números menores 

que o dobro de 13 (isto é, todos os números menores que 26) serão coprimos com 13. 

Assim, visto que as subespécies têm ciclos de vidas similares ao ciclo de vida das 

espécies (havendo uma diferença de apenas 4 ou 5 anos), segue-se que seja qual for o 

período de ciclo de vida destas subespécies, tal período será sempre coprimo com o 

período de ciclo de vida das próprias espécies. Mas se a relação de ser coprimo obtém-

se entre o período de ciclo de vida das subespécies e o período de ciclo de vida das 

espécies, então o mínimo múltiplo comum entre estes dois períodos será o maior 

possível (dado o teorema 1), razão pela qual a frequência de interseção entre espécie e 

subespécie será minimizada. 

 Vemos, deste modo, que seja qual for o tipo explicação adotada para dar conta 

do fenômeno descrito em (v), tal explicação será não apenas biológica, mas também 

matemática. Em termos gerais, a razão pela qual o período de ciclo de vida das três 

espécies de cigarras pertencentes ao gênero Magicicada é um período primo residirá ou 

no fato de que isto torna mais rara a interseção com subespécies (o que constitui uma 

vantagem, dado que a hibridização com subespécies não é evolutivamente vantajosa) ou 

                                                             
16 Baker (2005, p. 232) afirma que segundo Yoshimura (1997) a diferença entre o período de ciclo de 

vida das cigarras e das subespécies com as quais poderá haver hibridização é de 4 a 5 anos. 
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no fato de que isto torna mais rara a interseção com predadores (o que também é 

evolutivamente vantajoso). E isto ocorre por causa da existência de certas relações 

numéricas, nomeadamente, as relações descritas pelos teoremas matemáticos 1 e 2.17 

 Explicações deste tipo parecem mostrar que estamos obrigados a quantificar 

sobre entidades matemáticas quando formulamos certos tipos de teorias científicas para 

dar conta de fenômenos empíricos. Neste caso especificamente, os teoremas 1 e 2 

servem de justificação para as premissas que aparecerão na explicação científica do 

fenômeno biológico em questão (a saber, e existência de períodos primos de ciclos de 

vida em certas espécies de cigarras). Não parece razoável, entretanto, manter uma 

postura ficcionalista quanto à natureza dos teoremas 1 e 2, dado que não são usados 

apenas para descrever um fenômeno empírico; trata-se, ao invés, de teoremas 

matemáticos que explicam certo fenômeno biológico. Se não podemos manter uma 

postura ficcionalista relativamente à natureza dos teoremas 1 e 2 — isto é, se não faz 

sentido dizer que estes teoremas são na verdade estritamente falsos (tal como o são 

todas as outras proposições matemáticas das quais eles resultam) —, não teremos outra 

alternativa senão reconhecer que estes teoremas são verdadeiros num sentido robusto (e 

não meramente ficcional) de ser verdadeiro. Sendo assim, parece que estamos obrigados 

a aceitar a existência de números, dado que o domínio quantificacional dos teoremas 1 e 

2 é composto por tais objetos matemáticos abstratos.  

 Deste modo, uma maneira de argumentar contra qualquer tentativa de fornecer 

uma explicação ficcionalista para o papel essencialmente explicativo que a matemática 

desempenha nas ciências empíricas consiste em insistir na ideia de que explicações, de 

forma geral, não podem partir de premissas falsas. Se considerarmos, por exemplo, a 

explicação para a queda dos corpos (a qual recorrerá, evidentemente, à lei newtoniana 

da gravitação universal), parece razoável supor que nenhuma das afirmações que 

formam o conjunto de premissas que suportam a conclusão de que para a queda de 

qualquer corpo a existe uma força gravitacional g cuja intensidade é inversamente 

proporcional ao quadrado da distância entre o corpo a e o centro da terra e diretamente 

proporcional à massa do corpo a e à massa da terra poderá ser falsa. Na verdade, parece 

razoável supor, mesmo relativamente a contextos não-científicos, que nenhuma 

explicação de todo em todo poderá conter premissas falsas. Este debate é bastante 

                                                             
17 Baker (2005, nota 12) afirma haver provas para os teoremas 1 e 2. 
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promissor e decisivamente importante tanto para os defensores do platonismo 

matemático como para os defensores do  nominalismo matemático. 
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A fraqueza de vontade (weakness of will) contemporânea está ligada à recepção 

da akrasia antiga. Nesse artigo, pretendo investigar a origem da fraqueza de vontade 

contemporânea em Richard M. Hare e Donald Davidson e a recepção analítica da akrasia antiga 

na Ética a Nicômaco de Aristóteles. Principalmente, defenderei que o modelo do ‘silogismo 

prático’ de Aristóteles marca o problema da fraqueza contemporânea. 

Em linhas gerais, ambos os fenômenos expressam uma descrição ordinária da irracionalidade 

prática: (1) diante de uma situação, um agente deve escolher entre duas alternativas de ação, A 

e B; (2) há uma deliberação racional pela melhor alternativa, isto é, A é melhor do que B; (3) 

ele efetivamente realiza B. Dentro da história da filosofia, há aqueles que negam a 

irracionalidade do fenômeno, enquanto outros defendem que é possível. 

No livro VII da Ética, Aristóteles afirma a possibilidade da akrasia com base no silogismo 

prático. Se o ‘silogismo teórico’ consiste na afirmação necessária da conclusão derivada das 

premissas teóricas, o ‘silogismo prático’ implica em fazer a ação resultante da conclusão das 

premissas práticas. Ora, o que ocorre com o silogismo acrático? Segundo Aristóteles, o acrático 

possui dois silogismos paralelos contrários: o silogismo de prazer e o bom silogismo. O erro 

acrático não procede do bom silogismo do agente mas do silogismo de prazer. Em seu conflito 

interno, o agente fica consciente da conclusão de ambos os silogismos, mas age pelo apetite em 

vista do conhecimento perceptivo do prazer contra a razão correta. A preservação da razão 

correta e a divisão da razão prática exerce sua influência na tradição analítica contemporânea. 

O reestabelecimento da fraqueza de vontade contemporânea em Hare e Davidson renovou o 

interesse no ‘silogismo prático’ e a akrasia antiga na Ética.  De um lado, Hare recorre ao 

paradigma do silogismo prático em apoio ao prescritivismo moral dos juízos morais para a ação 

e sua negação da fraqueza. De outro lado, Davidson restaurar a possibilidade da fraqueza de 

vontade em ‘How is Weakness of Will Possible?’ (1969). Por uma reformulação do ‘silogismo 

acrático’, Davidson faz uma separação lógica formal entre o juízo de ‘todos os fatores 

considerados’ (TFC) e a ação intencional. Em ambos os casos, a razão prática contemporânea se 

apoia sobre um modelo do silogismo prático forte, que implica necessariamente na ação. Na 

realidade, o silogismo prático moderado de Aristóteles envolve a integração moral entre a razão 

correta e as paixões humanas. O modelo de raciocínio prático analítico deixa de contemplar o 

papel das motivações irracionais na irracionalidade prática, algo que permanece na akrasia 

antiga. 
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Contemporary weakness of will is connected to ancient akrasia reception. In this 

article, I intend to look into contemporary weakness of will origins in Richard M. Hare and 

Donald Davidson and the analitical reception of ancient akrasia in Aristotle’s Nichomachean 

Ethics. Mainly, I shall deffend that Aristotle’s practical syllogism model define contemprorary 

weakness problem. 

In general, both phenomena convey an ordinary description of practical irrationality: (1)  in a 

given occasion, an agent ought to choose among two courses of action, A and B; (2) there is a 

rational deliberation to the best option, A is better than B; (3) he actually does B. In the history 

of philosophy, some deny the phenomenon’s irrationality, while others claim  it is possible.  

In Ethics’ book VII, Aristotle claims akrasia is possible based on practical syllogism. If 

theorical syllogism follows necessary affirmation of a conclusion from theoretical premisses, 

the practical syllogism entails doing an action on a conclusion from practical premisses. What 

happens with akratic syllogism? According to Aristotle, the acratic has two contrary parallel 

syllogisms: a good syllogism and a syllogism of pleasure.  Acratic error does not follow from 

the good syllogism but instead from syllogism of pleasure. In internal conflict, acratic agent is 

conscious of the conclusion from both syllogisms, but acts on appetite for the sake of pleasure’s 

perceptual knowledge against correct reason. The preservation of correct reason and practical 

reason division’s have an impact on analitical contemporary tradition. 

Contemporary weakness of will revival in Hare and Davidson has renewed interest on practical 

syllogism and ancient akrasia in Ethics. On the on hand, Hare call on practical syllogism model 

to support moral prescritivism of moral judgments to action and in his denial of weakness. On 

the other hand, Davidson restate weakness of will possibility in How is Weakness of Will 

Possible? (1969). By restructuring acratic syllogism, Davidson makes a formal logical 

distinction among an all things considered judgment (ATC) and intentional action. In both 

cases, practical reason reflects a strong practical syllogism model, which entails an action by 

necessity. In fact, Aristotle’s moderate practical syllogism depends on moral integration of  

correct reason and human passions. The practical reasoning analitical model put aside the role 

of irrational motivations in practical irrationality, something that remains in ancient akrasia. 

. 

AKRASIA; WEAKNESS OF WILL; PRACTICAL SYLLOGISM; 

IRRATIONALITY  
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INTRODUÇÃO 

O problema da fraqueza de vontade (weakness of will) contemporânea tem suas 

raízes no fenômeno grego denominado de akrasia após Aristóteles. Na filosofia 

contemporânea, o debate em torno do problema atual se destaca com Richard M. Hare e 

Donald Davidson em retomada explícita à akrasia antiga1. A recepção da akrasia antiga 

na tradição analítica certamente marca a controvérsia da fraqueza de vontade 

contemporânea.  

Mesmo sem notarmos, nos deparamos com casos cotidianos de irracionalidade 

prática: largar uma rigorosa dieta por um doce, abandonar uma tarefa exigente devido à 

preguiça, insistir em uma paixão amorosa destrutiva. Em linhas gerais, tal experiência 

se exprime na seguinte descrição geral: (1) diante de uma situação prática, um agente 

precisa decidir entre duas alternativas, uma melhor x e outra pior y; (2) ele faz uma 

deliberação racional pela melhor alternativa, x é melhor que y; (3) no momento da 

ação, ele escolhe efetivamente y. Diante disso, emergem um conjunto de indagações: o 

que ocorreu com o agente? É possível escolher a pior opção mesmo sabendo que há 

uma melhor disponível? Será que esse fenômeno irracional realmente existe ou 

deveríamos descrevê-lo de outra maneira? Apesar da similaridade dos casos de 

irracionalidade prática, a akrasia antiga e a fraqueza de vontade exprimem fenômenos 

diferentes. 

A akrasia antiga e a fraqueza de vontade contemporânea envolvem categorias 

psicológicas bem diferentes. De forma simplificada, a akrasia constitui um erro moral 

fruto da derrota da razão pelas paixões irracionais, enquanto a fraqueza é uma ação 

irracional contrária ao melhor juízo do agente. Em primeiro lugar, o conceito moderno 

de ‘vontade’ da ‘fraqueza’ é uma categoria mental ausente da experiência grega antiga2. 

Em segundo lugar, a akrasia procede de um conflito interno entre a razão e as paixões 

irracionais, enquanto a ‘fraqueza’ procede da incompatibilidade interna entre o melhor 

juízo e a ação irracional do agente. Em terceiro lugar, há diferentes formulações do 

problema da irracionalidade: o problema antigo gira em torno da possibilidade de agir 
                                                           
1
 Para abordagens históricas ressaltando a continuidade do problema ver CHARLTON, 1988; GOSLING, 

1990; STROUD, Encyclopedia of Philosophy, 2014. Em especial, Stroud (2014) chama atenção para a 

pertinência de Hare e Davidson dentro da controvérsia da ‘fraqueza de vontade’ contemporânea. 
2 Cf. VERNANT, 1970, p. 34: “Uma tal lacuna [do conceito de vontade] marca a distância que separa as 

concepções grega e moderna do agente. (...) mas traduz também e mais profundamente a ausência, no 

plano psicológico, de uma categoria elaborada da vontade (...).” Ver também CHARLTON, 1988, p. 60-

76. 
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contra o conhecimento moral, enquanto o problema contemporâneo visa explicar a 

consistência interna da razão prática. De qualquer maneira, a tradição analítica enxerga 

claramente na Ética a Nicômaco de Aristóteles um ponto de partida fundamental da 

reflexão da irracionalidade prática humana da akrasia antiga. 

A doutrina do ‘silogismo prático’ é fundamental para a descrição da akrasia no 

livro VII de Ética de Aristóteles. A recepção analítica do ‘silogismo prático’ da akrasia 

marca a origem da da fraqueza de vontade contemporânea. Embora estudos recentes 

tenham mostrado a recepção do ‘silogismo prático’ na tradição analítica, o papel do 

‘silogismo acrático’ não tem recebido a mesma atenção3. De um lado, o prescritivismo 

moral de Hare apresentado em A Linguagem da Moral (1952) e Freedom and Reason 

(1963), se inspira no raciocínio prático aristotélico em defesa da negação da ‘fraqueza’4. 

De outro lado, a reformulação lógica da estrutura do ‘silogismo prático’ de Davidson 

reestabelece a possibilidade da ‘fraqueza’ em ‘How is Weakness of Will Possible?’ 

(1969). Diante das posições divergentes, defenderemos que a teoria original aristotélica 

do silogismo prático depende substancialmente da educação motivacional dos apetites. 

Nessa medida, é preciso voltar a fonte original do silogismo prático e da akrasia antiga 

na Ética de modo a redimensionar a recepção analítica da akrasia antiga. 

1. O Silogismo Prático e a Akrasia Antiga na Ética de Aristóteles 

Em Ética a Nicômaco VII, Aristóteles dedica 10 capítulos à distinção do caráter 

acrático de outros vícios morais e da prudência (phronesis) (1145a15-b20)5. Em todo 

caso, a investigação mais central e influente se concentra sobre a possibilidade da 

akrasia absoluta (haplos) presente no capítulo 3. Para Aristóteles, é preciso comprovar 

os ‘fatos aparentes’ (phainonema) contra a negação socrática da akrasia, a tese de que o 

fenômeno não existe pois consiste simplesmente em um estado permanente de 

ignorância (1146a23-33). Nessa medida, Aristóteles assume de antemão que o acrático 

sofre um tipo de ignorância temporária. 

                                                           
3 A recepção do silogismo prático aristotélico na tradição analítica é investigada em BERTI, 1997, p. 216-

226 e BARNES, 1977. Entretanto, o ‘silogismo prático’ é tratado de forma isolada e de forma 

desvinculada do tema da akrasia antiga de ENVII.3. 
4 De agora em diante, farei referência às  principais obras de Hare por siglas abreviadas: ‘LM’ para ‘The 

Language of Morals’ (1952) e ‘FR’ para ‘Freedom and Reason’ (1963). 
5 Em ENVII, Aristóteles distingue uma série de caracteres morais similares ao caráter acrático: a 

‘bestialidade’ (therioteta), o vício (kakia) ou ‘intemperança’ (akolasia) e, até mesmo, a prudência 

(phronesis), dedicando um espaço menor também à ‘moleza’ (malakías) ou ‘efeminação’ (truphês). 
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Ao longo ENVII.36, Aristóteles apresenta 4 propostas descritivas da akrasia. As 

3 primeiras se baseiam em distinções preliminares: (1) os dois sentidos de saber – a 

distinção entre “ter” (echein) e “usar” (chromenos) o conhecimento, o acrático possui 

mas não exerce seu conhecimento (1146b30-34); (2) o silogismo prático e a ignorância 

da premissa particular: o acrático tem conhecimento da premissa universal mas ignora, 

em certo sentido, a particular (1146b35-1147a9); (3) a analogia com a disposição 

(hexis) de bêbados, loucos e sonâmbulos: o acrático usa a linguagem própria do 

conhecimento embora não saiba praticá-la da forma adequada (1147a10-24). Por fim, 

Aristóteles prossegue à investigação physikos (‘natural’ ou ‘da natureza’) a fim de 

determinar a causa (aitia) do fenômeno (1147a25-b28). A proposta physikos é oposta às 

propostas lógicas (logikos) anteriores, marcando a transição do campo abstrato e geral 

ao terreno mais preciso da natureza humana7. Há uma integração ‘progressiva’ das três 

propostas em vista da solução definitiva8. Ao longo de ENVII.3, o silogismo prático 

cumpre um papel determinante na descrição definitiva da akrasia.  

A expressão ‘silogismo prático’ não aparece efetivamente na Ética embora seu 

uso seja conveniente aos propósitos aristotélicos. No máximo, há uma única referência 

única aos “silogismos a respeito de ações” (syllogismoi ton prakton archen) (1149a29). 

Em ENVII.3, Aristóteles traça uma analogia entre o silogismo teórico e o silogismo 

prático. Assim como o ‘silogismo teórico’ dedutivo, o ‘silogismo prático’ é composto 

de três elementos básicos – a premissa universal (to katholou), as premissas particulares 

(kath’ hekasta) e uma conclusão (sumperasma). Na razão prática, as premissas 

universais são vinculadas ao agente enquanto as premissas particulares são predicadas 

das coisas particulares (1147a1-10). Ao contrário do silogismo teórico, no qual se deve 

necessariamente afirmar a conclusão, o silogismo prático implica em uma ação: “nas 

premissas produtivas (tois poietikais)9 [a alma deve] agir imediatamente (prattein 

                                                           
6 Sigo a tradução portuguesa de Gerd Bornheim com ligeiras modificações em vista do texto original 

grego. Para efeitos pragmáticos, devo me referir apenas à abreviação ‘EN’ na sequência seguida do 

respectivo livro e capítulo da Ética a Nicômaco. 
7 Cf. GAUTHIER & JOLIF, 2002, p. 609-610. 
8 Cf. PICKAVE, & WITHING 2008, p. 333: “We see (...) a progression in which the first stage describes 

a generic sort of failure of which the akrates’ failure is eventually shown to be a species. Each subsequent 

stage is required because the previous stage does not yet capture the sort of failure distinctive of the 

akrates.” (itálicos do autor) 
9 A edição oficial de Burnet expõe a expressão tais praktikais mas a maioria dos comentadores preferem a 

edição alternativa do texto grego tais poetikais (Cf. GAUTHIER & JOLIF p. 610). O campo produtivo 

(poietikos) geral da ação claramente engloba o campo prático (praktikos) da ação moral na filosofia 

aristotélica sem incompatibilidade entre esses dois campos (Cf. PRICE, 2000, p. 221-222; BOSTOCK, 

2000, p. 128 n.18). 
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euthús)”, caso “esteja em seu poder e não seja impedido” (ton dynamenon kai me 

koluomenon) (1147a25-30).  

Com efeito, há duas formas de encarar o silogismo prático aristotélico: a) de 

acordo com uma corrente, a conclusão é a ação, isto é, a ação e a conclusão são a 

mesma coisa; b) de acordo com a segunda corrente, a conclusão seria apenas uma 

afirmação proposicional e não implica necessariamente na ação. A primeira concepção 

do silogismo prático forte é a mais influente, inclusive dentro da própria tradição 

analítica, estabelece que a conclusão resulta inevitavelmente na ação10. A segunda 

concepção do silogismo prático moderado determina que a conclusão resulta na ação, 

em função de certas condições internas ou externas do domínio da ação11, como ‘estar 

em seu poder’ e ‘não ser impedido’. Em verdade, há certa ambiguidade em torno da 

linguagem do ‘silogismo prático’ na Ética e em outros textos aristotélicos12. Como 

veremos, ao menos uma forma de akrasia implica justamente uma ação contrária à 

consciência da ‘reta razão’ (orthos logos), isto é, uma ação contrária à conclusão do 

bom silogismo. Dessa forma, a investigação da akrasia de ENVII.3 indica que o 

silogismo prático moderado é mais coerente com o fenômeno da akrasia antiga. 

Para efeitos de esclarecimento, imaginemos a situação de um diabético acrático 

que deve manter uma rigorosa dieta médica, convidado à festa de sua empresa. Diante 

de um doce, ele pode realizar um silogismo impeditivo: a partir de uma premissa 

universal - ‘doces não devem (dei) ser provados’ - e a premissa particular – ‘isto é um 

doce’- segue-se a conclusão – ‘eu não devo fazer isso’ (1147a30-35). No entanto, a 

akrasia confronta esse processo ordinário do silogismo prático. A partir da proposta (2), 

Aristóteles alega que pode haver uma ignorância temporária da premissa particular 

relevante: “este doce é prazeroso” (1146a35-1147a9). Dessa forma, o agente possui o 

conhecimento da premissa particular, porém, não o exerce no momento da ação, e nem 

mesmo chega à conclusão final do silogismo. Entretanto, a 4ª proposta parece sugerir 

uma descrição bem diferente da akrasia. 

                                                           
10 A corrente do silogismo prático forte abrange a maioria dos intérpretes, especialmente os que adotam a 

simples tradução de protasis por ‘premissa’ (cf. NUSSBAUM, 1978, ch. 4; PRICE, 2006, 218-226; 

BOSTOCK, 2000, p. 140-141). Em larga medida, a tradição analítica segue a mesma linha interpretativa. 
11 Para a defesa dessa interpretação minoritária ver CHARLES, 1984, p. 84-96; Idem, 2009, p. 52-57. De 

fato, essa corrente adota a tradução diferenciada de protasis por proposição sendo mais consistente com a 

doutrina da virtude moral e da prudência (phronesis) na Ética. 
12 Sobretudo, outras referências do silogismo prático se encontram em De Anima III.11 e em De Motu 

Animalum cap. 6-7. Como meu artigo se concentra sobre a akrasia na Ética, não poderei explorar essas 

referências aqui. 
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Na 4ª proposta physikos, Aristóteles adota de forma mais decisiva a doutrina do 

silogismo prático na descrição do fenômeno. No caso acrático, há dois silogismos 

paralelos em curso: o bom silogismo e o silogismo de prazer. Além do silogismo 

anterior, haveria então outro silogismo: (1) ‘todas as coisas doces são prazerosas’; (2) 

‘isto é um doce’. Com a ‘presença do apetite’ (epithymia enousa) e a ‘atualização’ 

(energei) da premissa particular, o agente realiza a ação do silogismo de prazer contra o 

bom silogismo (1147a30-1147b). A partir disso, Aristóteles descreve o fenômeno 

levando em conta ambos os silogismos: 

  

 

“um homem age de forma acrática sob a influência (em certo sentido) de 

uma razão e de uma opinião (hypo logou pos kai doxes) que não é contrária 

em si mesma, porém apenas acidentalmente, à reta razão (toi orthoi logoi)” 

(1147a33-b2) 

 

 

Ao contrário do caso anterior, tal descrição do fenômeno contempla a plena 

consciência de ambos os silogismos práticos da ação. O agente claramente possui a 

conclusão da ‘opinião’ (doxa) do bom silogismo mas não a exerce no momento da ação, 

por conta do apetite. Na verdade, o apetite que é contrário (enantia) à ‘reta razão’ 

(orthos logos) e não a ‘opinião’ do silogismo de prazer (1147b1-3). Ora, mas como é 

possível possuir a conclusão e não exercê-la? Seria isso uma falha no silogismo prático? 

É preciso desvendar o que significa a ineficácia da protasis final (teleutaia protasis) da 

ação acrática sob domínio do apetite. 

O sentido da ignorância temporária envolve a controversa expressão a ‘protasis 

final’ (teleutaía prótasis). Em sentido literal, o termo ‘protasis’ significa ‘o que é 

colocado à frente’, abrangendo tanto o sentido primordial de ‘premissa’ quanto o de 

‘proposição’ em diversos texto aristotélicos13. De fato, essas traduções técnicas 

implicam as diferentes concepções do silogismo prático mencionadas anteriormente. Se 

adotarmos a primeira tradução, favorecemos o silogismo forte e a existência de um 

‘bloqueio’ cognitivo na premissa particular do bom silogismo14. Se adotarmos a 

                                                           
13  Cf. LIDDEL-SCOTT. O termo ‘protasis’ se refere no sentido primário à ‘premissa’ do silogismo 

prático. Todavia, o termo protasis também pode ser traduzido como proposição ligada à opinião (doxa) 

do silogismo completo. 
14 Para a corrente cognitivista, ver CHARLTON, 1988, p. 46-49; SANTAS, 1969, p. 181-184; 

BOSTOCK, 2000, p. 127-132; ROBINSON, 2007, p. 76-77; DAVIDSON, 2001b, p. 32-33; Ibidem, p. 

289-290. HARE, 1992, p. 110-111. Nessa corrente, Santas (1969) adota a tradução ‘proposição’ apesar de 

sua leitura cognitivista. 
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segunda tradução, adotamos o silogismo moderado em vista de um impedimento 

motivacional na ‘conclusão’ do bom silogismo15. Como dissemos anteriormente, 

preferimos adotar o silogismo prático moderado em vista da ‘proposição final’. 

De certa forma, Aristóteles sublinha duas categorias de acráticos que abrangem 

ambos os casos: um deles “não possui [a proposição final] em estado de paixão (en toi 

pathei)”, o outro a possui mas apenas no sentido de “falar como o bêbado que declama 

os versos de Empédocles” (1147b9-12). Posteriormente, o primeiro caso coincide com a 

akrasia impulsiva (propeteia) a condição em que não chega à conclusão por causa de 

fortes paixões, enquanto o segundo caso está associado à akrasia fraca (astheneia), a 

condição em que agente não se atém à conclusão por paixões fracas16. Com efeito, o 

primeiro caso é contemplado na proposta (2) da ignorância temporária da premissa 

particular do silogismo prático. Nesses termos, a ‘ignorância’ do agente ocorre por uma 

falha cognitiva do silogismo influenciada pelas paixões fortes. No entanto, a proposta 

(4) visa descrever outro tipo de ignorância uma vez que há todas as etapas do silogismo, 

inclusive a conclusão.  

O erro preferencial da akrasia fraca se assimila ao estado dos bêbados, 

adormecidos e atores. Não há mais uma falha cognitiva, mas uma falha da integração 

das paixões irracionais e a razão correta17. Por conta disso, o agente exibe um 

conhecimento ‘descritivo’ destituído de força ‘prescritiva’ na ação. O que falta ao 

acrático é a educação moral das suas paixões em vista da razão correta, algo concedido 

apenas pela virtude moral. Por isso, o apetite se dirige à ‘proposição final’, o campo do 

objeto perceptível no domínio da ação (1147a10-11).  

A partir de sua descrição da akrasia, Aristóteles assume a tese socrática da 

‘salvação’ do conhecimento: 

 

 

                                                           
15Para a corrente cognitiva-motivacional, ver CHARLES, 1984, Ch. 3 Sec. C; 2007, p. 201-205; Idem, 

2009, p. 52-66; ; Idem, 2011, p. 200-206; KENNY, 1966, p. 181-182; DAHL, 2009, p. 506-510; 

ZINGANO, 2007, p. 117-132; ;  BRICKHOUSE & SMITH, 2010, p. 227-228; IRWIN, 2008, p. 38-40; 

PICKAVÉ & WHITING, 2008, p. 360-363. De fato, Kenny (1966) é o único que adota a tradução 

‘premissa’ e defende, ao mesmo tempo, que a falha acrática advém da motivação irracional do apetite e 

não do silogismo prático em si. 
16 Cf. 1150b19-27; 1151a1-5. 
17 Para a falha da integração moral entre a razão correta e as motivações irracionais do agente, ver 

CHARLES, 1984, p. 161-194; Idem, 2007, p. 201-214.  
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“pois não é em presença daquilo que consideramos conhecimento 

propriamente dito (tês kuríos epistémes) que a paixão ocorre (gínetai tò 

páthos) (...), mas [na presença do conhecimento] derivado da sensação (tês 

aisthetikês)” (1147b14-19) 

  

 

Tal como Sócrates, Aristóteles dissocia a razão correta da akrasia do 

conhecimento moral. A princípio, tal conhecimento parece se referir à premissa 

universal. No entanto, não há menção aqui ao ‘poder do conhecimento universal’. Antes 

de ENVII, a crítica aristotélica à Sócrates em ENVI.13 se dirige justamente à redução 

das virtudes morais ao conhecimento racional (1144b25-30). Em contraste, Aristóteles 

destaca o poder da prudência (phronesis) na ação que depende da educação prévia das 

paixões irracionais pela virtude moral. Nessa medida, o ‘conhecimento propriamente 

dito’ se refere à prudência, que inclui tanto a educação moral das paixões da virtude 

como o conhecimento racional18. 

O silogismo prático moderado alcança apenas o conhecimento proposicional da 

conclusão prática. Na akrasia, há apenas um domínio descritivo do conhecimento e não 

seu exercício prescritivo na ação por conta da falta da virtude moral e, principalmente, 

da prudência. O problema da ‘fraqueza de vontade’ contemporânea emerge justamente 

da recepção analítica do silogismo prático aristotélico. Entretanto, a tradição analítica 

adota o ‘silogismo prático’ forte subscrevendo à conexão necessária entre a conclusão e 

a ação. A ‘fraqueza’ contemporânea passa a considerar, então, o problema da 

consistência interna da razão prática perante a ação irracional, de forma destcada da 

influência das paixões irracionais.   

3. Hare e a negação da fraqueza de vontade 

A primeira formulação influente da fraqueza de vontade (weakness of will) 

contemporânea surge com Richard M. Hare. Em suas principais obras, Hare alega que 

pretensos casos conhecidos de fraqueza não passam de casos espúrios, derivados de 

outros fenômenos irracionais. Na realidade, seu objetivo primordial é preservar o 

‘prescritivismo moral’, doutrina segundo a qual os juízos morais juízos morais 

prescrevem ações humanas. Notavelmente, o prescritivismo moral é inspirado no 

modelo do ‘silogismo prático’. A partir do silogismo prático forte, Hare encontra os 

                                                           
18 Com efeito, Pickavé & Whiting (2008, p. 364-468) sugerem que o ‘conhecimento propriamente dito’ se 

refere à phronesis a excelência intelectual executiva da virtude moral, contra a tendência majoritária que 

enxerga aqui o conhecimento da premissa universal, incompatível com o domínio da ação (Cf. DE 

ANIMA 434a16-22) 
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fundamentos básicos da conexão lógica necessária entre as crenças morais e a ação do 

agente no prescritivismo moral. 

O prescritivismo moral de Hare procede da investigação do uso ordinário da 

nossa linguagem moral em A Linguagem da Moral. Em linhas gerais, essa doutrina se 

apoia em três princípios básicos: (1) os juízos morais estão associados a termos 

valorativos, como ‘bom’ (good), ‘correto’ (right) e o verbo ‘dever’ (ought)19; (3) tais 

termos possuem um significado eminentemente prescritivo no modo imperativo, em 

termos de um ‘comando’ (command) específico; (3) a prescritividade dos juízos morais 

é universal, isto é, ligada a todos os agentes humanos em determinadas condições. Os 

termos morais não servem apenas para descrever fatos ou ações morais mas, 

principalmente, para prescrever ações futuras no domínio humano. Quando enunciamos 

afirmações descritivas do tipo ‘este homem é bom’ ou ‘esta ação é correta’ estamos 

apenas constatando fatos morais, mas quando dizemos ‘É bom fazer x’ ou ‘Devo fazer 

y’ estamos exortando à ação. Assim como Aristóteles, Hare recorre à uma analogia 

similar da forma lógica das afirmações teóricas e os comandos práticos: 

 

 

“podemos caracterizar provisoriamente a diferença entre afirmações e 

comandos (statements and commands) dizendo que, embora o assentimento 

sincero ao primeiro envolva acreditar em algo, o assentimento sincero ao 

segundo implica (na ocasião adequada e se estiver ao nosso alcance) fazer 

(doing) algo.” (1996, 2.2, p. 22) (itálicos do autor) 

 

 

A conexão intrínseca entre a crença nas sentenças morais e a ação moral retoma 

a estrutura básica do silogismo prático aristotélico. Para Hare (1963, 4.3, p. 54-55), as 

sentenças morais implicam necessariamente a questão prática do ‘dever’(ought), “O que 

eu devo (ought) fazer?” ao qual só cabe uma resposta individual “Que eu faça a” (Let 

me do a). Tal indagação é inerente à universalidade dos juízos morais: o assentimento 

ao juízo moral significa a avaliação valorativa do ‘dever’ moral como “lei universal” 20 

                                                           
19 É preciso ressaltar que o mesmo termo ‘dever’ da tradução portuguesa de A Linguagem da Moral, se 

refere aos termos ingleses ought (no sentido do verbo ‘dever’) e duty (no sentido do substantivo ‘dever’ 

moral). Em seu sistema filosófico, Hare se ocupa mais com o termo ought uma vez que tem aplicação 

direta à sentenças dirigidas à prescrição de ações, um ponto central de seu prescritivismo moral.   
20 Cf. HARE, 1996 p. 73: “Perguntar se devo fazer A nestas circunstâncias é (tomando a linguagem 

kantiana com uma pequena mas importante modificação) perguntar se desejo ou não que fazer A em tais 

circunstâncias torne-se uma lei universal.” 
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envolve todos os homens (incluindo a si mesmo) a realizar determinada ação moral em 

‘circunstâncias similares’ (Ibidem, p. 32-33). O ‘dever’ (ought) implica no ‘poder’ (can) 

já que o assentimento ao juízo moral envolve a ação imediata sob o domínio do 

agente21. No entanto, a ‘fraqueza moral’ (moral weakness), i. e., a ação contra o juízo 

moral envolve justamente um caso de ‘dever’ (ought) sem ‘poder’ (can). Diante da 

‘fraqueza’, Hare busca atribuir casos de falha da prescritividade racional a outros 

fenômenos irracionais que permitam preservar a consistência do prescritivismo moral.  

Primeiramente, há casos em que as ações não estão adequadamente 

fundamentadas na prescritividade dos juízos morais. Em LM 11.1, Hare ressalta que os 

termos morais podem ser colocados de certa forma ‘entre aspas’ (inverted-commas): 

 

 

11.1 (...) na medida em que aceita que deve fazer (ought to do) tais e 

tais coisas (e, claro, nenhuma premissa permite uma conclusão a 

menos que seja aceita), ele o aceita somente num sentido não-

avaliatório, entre aspas (inverted-commas sense), como significando 

que tais e tais coisas enquadram-se numa classe de ações geralmente 

considerada (generally held) (mas não por ele) obrigatórias (...). 

(1996, 11.1, p. 177) (itálicos do autor) 

 

 

A elasticidade dos termos morais permite a substituição do sentido prescritivo 

pelo sentido descritivo nas sentenças morais22. Apesar da conexão lógica dos juízos 

morais e o princípio do ‘dever’ moral, há casos efetivos em que o agente não crê 

efetivamente na prescritividade universal do juízo moral mas apenas na prescritividade 

geral. Por assim dizer, o termo moral ‘dever’ (ought) pode ser colocado ‘entre aspas’ 

(inverted-commas) em duas ocasiões: (1) por um uso consciente, em conformidade com 

um padrão socialmente e de forma insincera, i. e., derivado de hipocrisia. (2) em uso 

inconsciente na constatação de um fato psicológico através de ‘autoengano’ (self-

deception). Invariavelmente, o primeiro caso não oferece grande dificuldade, no 

entanto, o segundo claramente se enquadra na categoria de uma ação irracional. 

                                                           
21 Cf. Ibidem, p. 54: “if we say that somebody ought to do a certain thing, and ‘ought’ has its full (i. e. 

universally prescriptive) force, then we give our hearers to understand that we think that the question 

arises which this is a possible answer, which it would not, unless the person in question were able to do 

the acts referred to.” 
22 Cf. HARE, 1963, p. 76-77; Idem, 1952, p. 181 
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Para Hare, a prescritvidade moral do autoengano é substituída por um 

sentimento (feeling) psicológico: “nós substituímos, em nosso próprio caso, um mero 

sentimento (mere feeling), (....) de que não estamos desempenhando nossa parte no 

esquema do qual afirmamos aceitar”. (Idem, p. 1963, 5.6, p. 76-77)23 O sentimento da 

“culpa consciente” (guilty conscience) toma o lugar, virtualmente, da prescritividade do 

princípio moral, o que lhe escapa é “o uso inapropriado (off-colour way) que faz de 

‘dever’ (ought)” (Ibidem, p. 83). O agente sequer tem consciência do princípio moral 

desobedecido durante a ação, mas a ‘fraqueza’ claramente implica a plena consciência 

do erro moral. Em Freedom and Reason, Hare trata de mais um fenômeno irracional 

que ameaça o precritivismo moral: a akrasia grega. 

Ao contrário dos casos anteriores, a akrasia grega constitui um exemplo 

autêntico de ‘dever’ mas não ‘poder’. Em sua perspectiva, a akrasia grega representa 

exemplos de fraqueza passiva, como o forte impulso erótico da Medéia de Ovídio ou a 

tentação pelo pecado de São Paulo. Segundo Hare (1963, p. 80), a akrasia é análoga ao 

recuo do princípio moral diante do impedimento físico da ação: “um dever (ought) não 

precisa ser retraído (withdraw) mas apenas rebaixado (down-graded).”. A fraqueza 

passiva nada mais seria do que uma forma de compulsão psicológica, a submissão 

absoluta da razão diante de impulsos irracionais cegos ao bem. Ora, isso não condiz 

com a akrasia antiga e nem se aproxima da ‘fraqueza’ conemporânea. Para todos os 

efeitos, a preservação da consistência do prescritivismo moral parece exigir a negação 

absoluta da descrição tradicional do fenômeno da ‘fraqueza de vontade’. 

O prescritivismo moral de Hare reduz a fraqueza de vontade à um simples 

conflito de deveres morais. Em um derradeiro artigo sobre o tema, Hare (1992, p. 113-

114) assimila a explicação aristotélica da irracionalidade à um conflito de dois 

princípios morais: enquanto a ação “revela enfim o que prescrevemos a nós mesmos”, o 

outro princípio moral, sob o qual não agimos, continua “permanecendo em nossa 

consciência nos importunando.”   O compromisso com o silogismo prático forte o leva a 

tratar a ‘fraqueza’ como um tipo de ‘falha cognitiva’. 

A negação da ‘fraqueza’ de Hare claramente se inspira no silogismo acrático 

anterior. De um lado, o erro da ‘fraqueza’ efetivamente demonstra que a linguagem do 

agente tem um mero sentido descritivo do melhor juízo mas perde sua força prescritiva 

                                                           
23 A partir daqui, as traduções dos textos originais de Hare são de minha própria autoria uma vez que 

dispomos de poucas traduções oficiais em português de sua vasta produção acadêmica.  
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na ação do agente. De outro lado, a rígida conexão entre o juízo moral e a ação do 

silogismo prático forte o leva a ignorar o aspecto irracional específico da ‘fraqueza’. O 

prescritivismo moral se alinha a uma forma de internalismo extremo, segundo a qual os 

juízos valorativos morais possuem um valor decisivo sobre a motivação e a ação do 

agente24.  

Invariavelmente, a ‘fraqueza’ se reduz à simples incapacidade de agir sob o 

princípio moral25. Não há qualquer falha cognitiva ou inconsciente que corresponda ao 

processo consciente da ‘fraqueza’. Além disso, a própria compulsão psicológica 

inviabiliza o domínio racional do agente sobre a ação moral26. Em todo caso, Davidson 

restabelece o problema da possibilidade da fraqueza de vontade como um desafio à 

própria consistência interna da razão prática. 

4. Davidson e a possibilidade da fraqueza de vontade 

No clássico artigo ‘How is Weakness of Will Possible?’ (2001b), Davidson 

reestabelece do problema da ‘fraqueza de vontade’ na tradição analítica. A ação 

irracional da ‘fraqueza’ nos leva a analisar a consistência interna dos próprios princípios 

intuitivos da razão prática. Ao contrário de Hare, Davidson recomenda isolar o 

fenômeno da esfera da moralidade e analisá-lo em si mesmo pela estrutura lógica formal 

da razão prática27. O reestabelecimento da ‘fraqueza’ novamente se inspira  na akrasia 

antiga e, sobretudo, no paradigma do silogismo prático. 

Para Davidson, o problema da ‘fraqueza’ emerge da incompatibilidade lógica 

entre três princípios intuitivos: 

 

 

P1. Se um agente quer fazer x (wants to do) mais do que ele quer fazer y e 

ele acredita que está livre para fazer x ou y, então ele fará intencionalmente 

(will intentionally do) x se ele fazer x ou y intencionalmente.” 

                                                           
24 Para essa crítica ao internalismo moral de Hare, ver STROUD, 2014; IRWIN, 2009, p. 757-758. 
25 Cf. TAYLOR, 1965, p. 282: “It must therefore be concluded either that he has simply overlooked the 

necessity of disposing of the common conviction or that he does not let it count against his thesis on the 

ground that whathever the evidence, it must be the case that the weak-willed man is unable to act on his 

principle.” 
26 De acordo com Watson (1977, p. 321), há uma linha tênue entre a fraqueza de vontade e a compulsão 

psicológica.  
27 Cf. DAVIDSON, 2001b, p. 30: “In approching the problem of incontinence it is a good idea to dwell on 

the cases where morality simply doesn’t enter the picture as one of the contestants for our favour – or if it 

does, it is on the wrong side.” 
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 P2. Se um agente julgar (judges) que seria melhor fazer x do que fazer y, 

então ele quer fazer (wants to do) x mais do que ele quer fazer y. 

  P3. Há ações incontinentes (incontinent actions). (Ibidem, 2001b, p. 23) 28 

 

 

Nessa passagem, ‘incontinência’ significa simplesmente o fenômeno da 

‘fraqueza’ de forma inapropriada29. A princípio, a fraqueza parece colocar esses três 

princípios em conflito. Em primeiro lugar, P1 estabelece uma conexão intrínseca entre a 

ação e a motivação do agente. Em seguida, P2 fornece um ‘internalismo moderado’: o 

juízo valorativo implica a motivação da ação, mas sem a necessidade dos princípios 

morais absolutos. Em face de P1-P2, teríamos então o princípio forte de que o juízo 

valorativo está ligado à ação do agente. No entanto, a existência da ‘fraqueza’ em P3 

implica que há uma ação contrária melhor juízo do agente.  

A formulação tradicional do fenômeno nos esclarece o que está ausente de P1-

P2: a ação é contrária à um juízo de “todos os fatores considerados” (all things 

considered) (TFC) (Ibidem, p. 22).  A partir dessa constatação, Davidson prossegue à 

uma investigação da estrutura da razão prática partindo do modelo do silogismo prático 

forte. Em sua perspectiva, o silogismo prático não fornece um paradigma adequado para 

explicar o fenômeno irracional da ‘fraqueza’. 

O silogismo paralelo do acrático não daria conta da possibilidade da ‘fraqueza’. 

Como vimos, o silogismo acrático gera uma ação em conformidade com o ‘silogismo de 

prazer’ contra o ‘bom silogismo’. No entanto, Davidson (2001b, p. 33) alega que o 

silogismo paralelo não nos fornece condições de resolver os conflitos morais mais 

fundamentais. Na realidade, tais juízos morais expressam a fórmula lógica prima facie: 

x é melhor que y, em vista de r (uma razão ou n-razões para agir). Nessa perspectiva, o 

silogismo paralelo culmina em uma contradição lógica: um dos raciocínios estabelece 

‘em vista da saúde, não comer esse doce é melhor que comê-lo’, enquanto o outro 

raciocínio afirma ‘em vista do prazer, comer o doce é melhor do que não comê-lo’. As 

categorias de valor, como ‘bom’, ‘desejável’ ou ‘moral’, estão intrinsecamente 

vinculadas à forma lógica prima facie. No entanto, há ainda um outro tipo de fórmula 

lógica prima facie, o juízo TFC, destinado a constituir um cálculo total dos fatores 

                                                           
28 Infelizmente, não dispomos de nenhuma tradução portuguesa dos textos de Davidson. Desse modo, as 

traduções em português apresentadas a seguir no artigo são de minha própria autoria. 
29 Segundo Gauthier & Jolif (2002, p. 579), o par de opostos continência e incontinência deriva dos ideais 

cristãos da castidade e virgindade em um sentido sexual. Para não restringirmos o tipo de fenômeno 

irracional analisado, decidimos manter a consistência com o termo ‘fraqueza’. 
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relevantes da ação independentemente dos conflitos de valor específicos dos juízos 

prima facie ordinários. Dessa forma, o juízo TFC expressa a fórmula ‘em vista de TFC, 

é melhor não comer esse doce do que comê-lo’. Na estrutura original do silogismo 

prático, não há espaço para um juízo TFC. 

O ‘silogismo prático’ não atenderia assim às exigências básicas da estrutura 

lógica da razão prática. Para Davidson (Ibidem, p. 36), o juízo TFC não corresponde a 

um ‘silogismo’ ordinário: “nosso terceiro silogismo não é silogismo algum: 

simplesmente não segue das premissas por lógica.”. Ao invés do silogismo prático, é 

preferível recorrer ao modelo do raciocínio da evidência probalística que não implica 

necessariamente a realização imediata da ação. Nesses termos, isso permite distinguir o 

juízo valorativo prima facie do juízo intencional da ação. Em Intending, Davidson 

(2001c, p. 97) esclarece que os juízos sans phrase são juízos de valor vinculados 

diretamente aos fatores imediatos da ação com base nas crenças atuais do agente, 

enquanto os juízos prima facie são juízos relacionais expressos sob categorias de valor 

das alternativas de escolha30. Em termos lógicos, os juízos sans phrase exibem a 

seguinte expressão: “x é melhor que y sem considerar outros fatores”. Nessa esfera, os 

juízos sans phrase da ação intencional não correspondem estritamente aos juízos prima 

facie relacionais.  

Em seu artigo clássico, Davidson (2001b, p. 37) ressalta que “nós devemos abrir 

mão da ideia de que podemos destacar conclusões sobre o que é desejável (ou melhor) 

ou obrigatório dos princípios que dão cor a essas conclusões”. Somente o juízo sans 

phrase fornece a razão pela qual realizamos a ação, i. e., a intenção do agente no 

momento da ação, enquanto os juízos prima facie não estão diretamente vinculados à 

intenção. Dessa forma, a intenção do agente não tem necessariamente relação direta 

com juízos prima facie pois eles apenas são válidos dentro das relações condicionais 

estabelecidas. A resolução do problema da fraqueza se encontra na incompatibilidade 

dos princípios intuitivos e a crença tradicional no fenômeno: P1 e P2 se baseiam em 

juízos absolutos sans phrase, enquanto o juízo TFC expressa ainda um juízo 

condicional prima facie. 

                                                           
30 Cf. Ibidem, p. 98: “all we can deduce is that the action has a feature that argues in its favour. (...) 

reasons (...) do not generally constitute all the reasons the agent considered in acting, and so knowing the 

intention with which someone acted does not allow us to resconstruct his actual reasoning.”  
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Nessa perspectiva, o agente escolhe o que é pior contra o juízo TFC, mas ainda 

assim, em vista de uma razão contida no juízo sans phrase da ação intencional. Durante 

sua conclusão final, Davidson parece reconhecer um débito com relação a tese 

aristotélica: 

Esta explicação modificada da ação por uma razão deixa P1 e P2 intocadas, 

e a observação de Aristóteles de que a conclusão (de uma parte do raciocínio 

prático) é uma ação permanece coerente. (...) A dificuldade lógica 

desapareceu porque um juízo de que a é melhor do que b, considerando 

todos os fatores, (...) não pode entrar em conflito logicamente com qualquer 

juízo incondicional. (Ibidem, p. 39)  

 

Não há qualquer incompatibilidade entre os juízos intencionais P1 e P2 e o juízo 

prima facie TFC da fraqueza de vontade. A intenção da agente na ação expressa um 

juízo absoluto sans phrase e está, assim, logicamente desvinculado do cálculo TFC no 

caso da fraqueza. Dessa forma, o juízo intencional pode ser derivado de qualquer juízo 

prima facie do agente. O melhor juízo permanece presente no agente durante todos os 

momentos da ação, apesar de não ser efetivado na ação intencional.  

Assim como Hare, Davidson preserva o internalismo de P2, a conexão entre o 

juízo valorativo e a motivação da ação31. No entanto, ele reincide em uma estratégia 

problemática: a necessidade de preservar o melhor juízo com base na desvinculação do 

juízo TFC dos juízos valorativos absolutos ligados à ação intencional. A explicação 

formal de Davidson ainda exclui certos tipos de ação contrárias ao juízo absoluto do 

agente, tornando diversos casos do fenômeno inexplicáveis. A possibilidade da fraqueza 

de vontade parece depender da conexão necessária entre o juízo valorativo e a ação 

estreitamente ligada ao silogismo prático forte. 

CONCLUSÃO 

A ‘fraqueza de vontade’ contemporânea reflete, em certa medida, a akrasia 

antiga na Ética de Aristóteles. Certamente, a akrasia antiga e fraqueza de vontade 

envolvem categorias psicológicas distintas: a akrasia surge de um conflito interno entre 

a razão correta e as paixões irracionais, enquanto a ‘fraqueza’ resulta da 

incompatibilidade interna da razão prática e a ação irracional do agente. Todavia, ambos 

os fenômenos exprimem a irracionalidade prática humana geral, a ação irracional 

                                                           
31 Para as críticas subsequentes aos princípios P1 e P2 ver CHARLES, 1984, p. 193-194; TAYLOR, 

1982, 503-505; CHARLTON, 1988, p. 126-127; STROUD, 2014. 
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contrária à razão prática. A controvérsia da fraqueza contemporânea tem suas raízes na 

recepção analítica da akrasia antiga clássica na Ética de Aristóteles. 

A recepção analítica do silogismo prático e a akrasia antiga da Ética constituem 

os pilares fundamentais da origem da fraqueza de vontade contemporânea. Por conta 

disso, devemos ressaltar os aspectos que marcaram a origem da formulação do 

problema contemporâneo da fraqueza. 

O modelo do ‘silogismo prático’ fornece a fundação lógica da razão prática. Na 

Ética de Aristóteles, o silogismo prático deriva da estrutura básica da conjunção entre as 

premissas e a conclusão. O silogismo prático moderado de Aristóteles estabelece a 

afirmação proposicional da conclusão do raciocínio prático, mas depende da integração 

moral entre a razão correta e as paixões irracionais. A tradição analítica adota uma 

versão mais rígida do silogismo prático que exclui o domínio das paixões irracionais: o 

silogismo prático forte, em que a conclusão resulta diretamente na ação. Com efeito, 

Hare e Davidson reformulam o silogismo prático forte para preservar a consistência do 

internalismo da razão prática, a conexão fundamental entre juízo valorativo e ação. 

Naturalmente, a fraqueza de vontade contemporânea e a akrasia antiga exprimem 

diferentes concepções filosóficas da irracionalidade prática. 

A psicologia da razão prática revela diferenças filosóficas entre a akrasia antiga 

e fraqueza contemporânea. As diferenças fundamentais estão nos princípios 

psicológicos da razão prática em cada contexto: (a) a formulação da estrutura da 

irracionalidade prática. O silogismo acrático de Aristóteles procede da influência das 

paixões irracionais contra a consciência da razão correta, enquanto a tradição analítica 

defende a divisão da razão prática entre o domínio do melhor juízo e o domínio do juízo 

valorativo da ação; (b) as motivações irracionais da ação. A akrasia antiga abrange 

claramente o domínio das paixões irracionais, mas a fraqueza contemporânea exclui as 

motivações irracionais da explicação da irracionalidade prática. Como vimos, casos 

comuns de ‘fraqueza’ são frequentemente associados a outros fenômenos irracionais, 

como autoengano ou compulsão psicológica; (c) a natureza do erro irracional. Enfim, o 

erro irracional de ambos os fenômenos é abordado de formas diferentes. De um lado, 

Aristóteles descreve a akrasia antiga como uma falha da integração moral das paixões 

irracionais e a razão correta. De outro lado, a ‘fraqueza’ contemporânea consiste uma 

falha na consistência interna da razão prática, particularmente em vista do melhor juízo 
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e a ação irracional do agente. Em última instância, a recepção analítica da akrasia antiga 

esclarece o próprio domínio da fraqueza contemporânea. 
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Este trabalho tem por objetivo geral apresentar, resumidamente, o discurso moral 

elaborado por Immanuel Kant a partir da necessidade de um esclarecimento sobre afirmações 
por ele colocadas. Essas afirmações, se tomadas por uma leitura superficial, levarão à 

compreensão de um discurso moral rigoroso e à crítica que parte da ideia de uma formalização 

sem uma referência na praxis humana. Para chegar a essa finalidade, o presente artigo se 
constitui de duas partes. Em um primeiro momento, apresentaremos e discutiremos a relação 

entre a “razão moral vulgar” e a “filosofia moral”, ambas na primeira seção da Fundamentação 

da Metafísica dos Costumes e, em um segundo, a relação entre a “filosofia moral” e a 

“Metafísica dos Costumes”, ambas nas segunda e terceira seções. A necessidade de um 
esclarecimento também será proposta na fórmula do mandamento da lei, os Imperativos 

Categóricos, da qual muitas vezes partem críticas geradas por uma má compreensão. Como 

Kant destaca nitidamente três fórmulas de apresentação da mesma lei, o inglês Allen Wood 
argumenta a favor dessa dedução e propõe, com isso, tanto uma melhor compreensão das suas 

reformulações como do discurso moral como um todo. Por isso, para chegar ao objetivo do qual 

nos propomos, teremos por base as suas principais ideias. 
 

DISCURSO; ÉTICA; RAZÃO; DEVER; IMPERATIVOS.  
 

This paper aims to present, briefly, the moral discourse elaborated by Immanuel 

Kant from the need for a clarification about statements made by him. These statements, if taken 

by a cursory reading, will lead to the comprehension of a rigorous moral discourse and the 

critique that starts from the idea of a formalization without a reference in human praxis. To this 

end, this article consists of two parts. In a first moment, we will present and discuss the relation 

between the "vulgar moral reason" and the "moral philosophy", both in the first section of the 

Foundations of Custom Metaphysics and, in a second, the relation between the "moral 

philosophy" and the "Metaphysics of the Customs", both in the second and third sections. The 

need for enlightenment will also be proposed in the formula of the commandment of the law, 

the Categorical Imperatives, from which criticism often arises out of misunderstanding. As Kant 

clearly points out three formulas for presenting the same law, the English Allen Wood argues in 

favor of this deduction and thus proposes both a better understanding of his reformulations and 
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of moral discourse as a whole. Therefore, in order to reach the goal we set ourselves for, we will 

build on your main ideas. 

 

 

DISCOURSE; ETHICS; REASON; DUTY; IMPERATIVE. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A razão é o tema central do discurso elaborado pelo filósofo alemão Immanuel 

Kant (1724-1804). Sendo esse o elemento principal que constitui a unidade de todo o 

pensamento kantiano, podemos entendê-la a partir de duas formas. Por um lado, têm-se 

o aspecto teórico, traçando as possibilidades e limites do conhecimento e por outro, em 

sua mais nobre forma de ser, encontra-se o aspecto prático, podendo ser conceituada, 

aqui, como uma razão pura prática. Ora, a necessidade dessa passagem se dá devido ao 

aspecto puro da razão, que é entendido, em Kant, através do conceito de liberdade. Uma 

vez que essa noção não é plausível em um aspecto teórico, devido às determinações 

empíricas, somente a parte prática abre espaço para a reflexão acerca da possibilidade 

de sua manifestação. Sendo assim, entendamos o homem no discurso moral de Kant 

como um ser racional e dotado da possibilidade de autonomia e liberdade. Em um 

contorno histórico que pode ser atualizado em nossos dias, o pensador alemão mostra a 

importância de atingir esse estado de maioridade frente a uma realidade que mantém o 

individuo preso à sua minoridade. 

 A fim de que isso ocorra, o seu discurso moral necessita de um esclarecimento 

que vai desde os conceitos da razão prática, destacados por Kant, até a formulação do 

mandamento do dever, os Imperativos Categóricos. Sem esse esclarecimento, a presente 

reflexão ética torna-se alvo de críticas, tais como um excesso de rigor e a ideia de uma 

formalização sem uma referência à praxis humana. Contra essas posições, no decorrer 

deste trabalho iremos pontuar alguns elementos fundamentais da moral kantiana e, 

através de uma argumentação que toma por base o pensamento de Allen Wood (1942), 

buscar construir a reflexão ético-moral do filósofo alemão de modo que ela mesma seja 

a reposta às críticas que se originam, conforme Wood, a partir de uma leitura ou 

superficial do seu discurso ou meramente em partes e não o tomando como um todo. 

 Com isso, em um momento inicial trabalharemos com a primeira seção da 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785). Aqui, iremos expor, de maneira 
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geral, a busca por um princípio que fundamente a ação dentro dos limites da razão 

moral vulgar e a necessidade de sua conexão com o mundo. Após isso, resumidamente, 

uma vez que a boa vontade e o dever se encontram em uma relação de proximidade, 

Wood tenta tornar mais claro o problema, que muitos afirmam em Kant, da tomada de 

posições a favor das ações por dever e a rejeição de ações conforme o dever. Sendo 

assim, mostraremos um caminho que parte da consideração de ambas as formas de ação, 

dando-se através da passagem da razão vulgar para uma filosofia moral. Após essa 

passagem, trabalharemos com as segunda e terceira seções e a possibilidade de uma 

apresentação dos Imperativos Categóricos a partir de uma reformulação que apresenta a 

lei em seu aspecto formal, material e finalista. Com isso, veremos em Kant a 

fundamentação de sua Metafísica dos Costumes e a relação que ela contém com a praxis 

humana. É a partir dessa explanação que tentaremos clarifica-lo de muitos 

questionamentos aos quais podem se originar. 

 

 

1 - O FORMALISMO DO DISCURSO MORAL KANTIANO 

 

 Para iniciarmos a presente exposição, faz-se necessário entender a unidade 

substancial que a razão possui no pensamento de Kant, podendo se apresentar, sob essa 

perspectiva, no viés teórico e prático. Otfried Hoffe salienta bem essa ideia ao mostrar 

que “a razão prática não é nenhuma outra que a razão teórica; só há uma razão, que é 

exercida ou prática ou teoricamente” (2005, pp. 187-8). É tomando por base esse 

pensamento que compreendemos a relação estreita e existente entre a Crítica da Razão 

Pura (1781) e a Crítica da Razão Prática (1788), sendo que, antes de escrever a 

segunda crítica,1 o pensador de Konigsberg fundamentou as principais ideias da razão 

prática em sua Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785). Essa análise 

expositória inicial possui por objetivo evidenciar a relação de uma razão que é 

                                                             
1 No Prefácio à Primeira Edição da Crítica da Razão Pura, o autor, metaforicamente, faz o uso 

comparativo do elemento crítico e a sua relação com a razão a partir de um julgamento. O pensador 

alemão propõe estabelecer, julgar nesse sentido, a possibilidade e limites da razão teórica. O elemento 

crítico emerge, portanto, como substancial nesse processo. É ele quem será o juiz, o ditador, que irá 

permitir essa análise. Por crítica, Kant entende “a faculdade da razão em geral, com respeito a todos os 

conhecimentos a que pode aspirar, independentemente de toda experiência” (KrV, A XIII: 5-6). Assim 

como o pensador alemão percorreu esse caminho na razão teórica, o mesmo irá ocorrer na parte prática. 

Uma vez fundamentados os princípios nos quais ela se baseia, ocorrerá o mesmo julgamento acerca de 

suas condições de possibilidades e limites. 
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inicialmente teórica e que pode, sob esse viés, ser entendida como prática.2 Portanto, se 

a razão teórica é pura,3 então se deve compreender que, na parte prática, ela se 

manifesta sob o mesmo aspecto. Com isso, tratemos da razão prática como sendo uma 

razão pura prática. Isso nos ajudará a compreendermos melhor o modo como a 

fundamentação formal moral kantiana é mal interpretada. Portanto, a argumentação que 

gira em torno da elaboração do discurso moral kantiano e que toma por base a razão não 

implica em uma moral totalmente a priori e independente do mundo sensível.4 

Lembremos aqui, que o mundo sensível pode compreender desde inclinações, paixões, 

desejos, até sentimentos e outros aspectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 O Prefácio da Fundamentação é iniciado por Kant com uma reflexão que remete 

à divisão das ciências elaborada por Aristóteles e à qual ele denomina por “velha 

filosofia grega” (BA III: 13). Concordando com o seu antecessor, o pensador alemão 

apenas deseja acrescentar “o princípio em que se baseia” (Ibidem) essa divisão, uma vez 

que ele o considera como necessário para garantir a sua validade e a necessidade de 

subdivisões internas. Em continuidade, ao fazer menção à ciência material que possui 

por base leis da liberdade, a Ética, o mesmo a apresenta como sendo composta por duas 

partes. A primeira, a parte racional, ele denomina de “Metafísica dos Costumes” (BA V: 

14) e a segunda, a parte empírica, é tida por “Antropologia prática” (Ibidem). Ao tratar 

da Metafísica dos Costumes, a parte racional da Ética, vemos o desejo de uma 

fundamentação moral que independa de todo e qualquer elemento empírico – e aqui está 

                                                             
2 Para Kant, “prático é tudo aquilo que é passível de liberdade” (KrV, A 800: 636). Essa definição nos 

permite compreender a possibilidade da razão ser apresentada a partir de outra perspectiva, dado que a 
noção de liberdade, na razão teórica, se torna um problema devido à existência de leis da natureza.  
3 A ideia de pura, na razão prática, é bem mais complexa de ser tratada. Ao entendermos a noção de uma 

razão pura prática, devemos ter em mente que o conceito que permite a pureza da razão prática deve estar 

totalmente clarificado de suas impurezas ou dúvidas. No pensador alemão, essa noção é a ideia conceitual 

de liberdade. Ora, visto que esse conceito não é tão simples como parece, e devido aos conflitos internos 

que ele assume, a razão pura prática torna-se internamente problemática. No Prefácio da Crítica da Razão 

Prática, por exemplo, Kant simplesmente prefere denominá-la de razão prática. Wood, porém, em uma 

análise unificadora do pensamento kantiano, nos propõe um esclarecimento sobre essa condição da 

liberdade na praxis humana e, com isso, a possibilidade da abertura de se pensar e denominar a razão 

prática de razão pura prática. 
4 Por mundo sensível, no contexto prático, em Kant, devemos compreender a constituição de inclinações 

(termo que será abordado), paixões, desejos, sentimentos e outros carácteres. Uma leitura superficial da 

moral kantiana, tomada por partes, nos levará a concebermos um discurso moral composto por um 

“dualismo privilegiador” que considera um elemento e, como consequência, descarta o outro. E não é isso 

que o Kant faz, dado que a constituição sensível possui extrema importância tanto na razão teórica como 

na prática que, como dito anteriormente, devem ser entendidas como sendo a mesma razão apresentada 

em facetas distintas. A existência desse dualismo pode remeter, por exemplo, aqui, a uma comparação 

com o dualismo platônico, tanto na sua parte epistemológica como na parte moral. Porém, nesse aspecto, 

assim como Platão não toma parte de um plano e descarta o outro, ao contrário faz um discurso que 

apenas coloca certa superioridade de um frente ao outro sem, com isso, descarta-lo, Kant segue essa 

mesma linha de raciocínio. 
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uma novidade desenvolvida por ele nesse campo – uma vez que a razão se apresenta em 

sua nobre forma de ser, ou seja, sendo pura. O que uma leitura superficial do discurso 

moral kantiano nos levará a afirmar é que apenas esse campo puramente racional é 

considerado. Porém, uma vez compreendendo o modo como Wood argumenta a favor 

de um esclarecimento do discurso moral kantiano, é necessário entender que a reflexão 

acerca da moral, em Kant, ocorre através de uma unidade substancial.  Essa unidade é 

composta por elementos que se constituem muito além da Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes ou até mesmo da Crítica da Razão Prática. Por isso, para 

compreendermos melhor o modo como se instaura a sua argumentação nesse campo, é 

necessário considerar o “todo” de suas reflexões e não meramente as partes. Portanto, 

além da parte Metafísica, é necessário compreender, em seu discurso moral, a parte 

prática. É por esse caminho que seguiremos o nosso trabalho, e é a partir desse aspecto 

que pretendemos clarificar o discurso moral kantiano de toda crítica5 pesada que a ele 

possa ser inserido e que vem, em sua grande parte, devido à acusação de um uso 

excessivo de uma fundamentação que não possuiria relação com o exterior. 

 Podemos dizer, em linhas gerais, que, em sua filosofia moral, Kant busca 

responder ao seguinte questionamento: “como devo agir?”.6 O pensador alemão procura 

um princípio estabelecedor de uma vontade a priori, isto é, que seja pura e independente 

de toda a experiência sensível.7 Por vontade depreendemos, inicialmente, fazer escolhas, 

                                                             
5 No início da apresentação da parte moral do discurso do pensador alemão, Hoffe destaca, também, as 

fortes críticas que o formalismo kantiano sofreu ao longo da história do pensamento filosófico. Ressalva, 

contudo, que “em oposição à objeção de formalismo, ele procura na Metafísica dos Costumes também as 

obrigações que, com o auxílio da autonomia e do imperativo categórico, deixam verificar-se como 
morais” (2005, p. 186). Essa possibilidade de um esclarecimento da praxis moral será a possibilidade de 

traçar um caminho que parte, por exemplo, de uma resposta à crítica de Hegel e de outros pensadores que 

acusam o discurso moral kantiano de certo rigor formal. 
6 Na Crítica da Razão Pura, o pensador alemão destaca que “todo o interesse da minha razão (tanto 

especulativa como prática) concentra-se nas seguintes três interrogações: 1 – Que posso saber? 2 – Que 

devo fazer? 3 – Que me é permitido esperar?” (KrV, A 805: 639). Destaca ainda que, à primeira questão, 

se faz necessário recorrer ao uso teórico da razão, que trata das possibilidades e limites do conhecimento. 

Na segunda, uma vez apresentado outro desdobramento da razão pura, a parte prática irá tratar da ação do 

sujeito racional. Na terceira questão, enquadram-se as reflexões em torno da Religião e da Filosofia da 

História propostas pelo pensador alemão. Em todos os casos a razão é a mesma apresentada, porém, em 

facetas distintas e que pertencem, por assim dizer, a uma mesma unidade substancial.  
7 Logo no Prefácio à Introdução da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o autor destaca as 

principais ciências existentes na época, indo em comunhão com a divisão aristotélica referida por ele 

como “a velha filosofia grega” (BA III:13). Quando o autor nos fala da Física e da Ética, ele nos mostra 

que ambas podem ter uma parte empírica, porém, fazendo uma diferenciação entre elas, a ciência da 

moral não necessita do empírico para o seu estabelecimento, o que não ocorre com a Física. Já a Lógica, 

segundo Kant, possui sua fundamentação independente de toda e qualquer experiência sensível. É 

importante compreendermos os termos empírico e experiência sensível, segundo a sua perspectiva, a 

partir de uma relação de proximidade. Esse objetivo consiste em fazer uma distinção fundamental que ele 

propõe, a distinção entre filosofia empírica e filosofia pura. “Pode-se chamar empírica a toda a filosofia 

que se baseie em princípios da experiência, àquela porém cujas doutrinas se apoiam em princípios a 
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tomar decisões, realizar ações que são subjetivas. Porém, tendo por base a noção8 de 

liberdade, é necessário, segundo ele, para não ligar esse princípio às inclinações,9 elevá-

lo a uma autonomia da razão que, livre de todas as amarras,10 dita as normas em forma 

de leis para a ação do indivíduo. Esse será o caminho percorrido por Kant, na visão de 

Wood, que terá por objetivo não ocasionar uma autocontradição interna em seu discurso 

moral. Para chegar a essa conclusão, o autor parte da ideia de que “todos os imperativos 

se exprimem pelo verbo dever, e mostram assim a relação de uma lei objetiva da razão 

para uma vontade que segundo a sua constituição subjetiva não é por ela 

necessariamente determinada (uma obrigação)” (BA 37: 38). É fundamental 

compreender essa exposição porque, uma vez que a moral se insere no campo prático 

enquanto parte empírica de um sujeito empírico, faz-se necessário a existência de sua 

fundamentação a partir de uma lei não empírica, dado que, caso assim não ocorra, há a 

negação da universalidade e da racionalidade comum a todo ser humano. Essa lei não 

empírica é denominada por Kant como lei prática, e entendida como leis “cujo fim é 

dado completamente a priori pela razão e que comandam, não de modo empiricamente 

condicionado, mas absoluto” (KrV, A 800: 636).  

 Somente o sujeito racional é capaz, segundo Kant, de sair da determinação 

empírica. Nesse aspecto, em sua Crítica da Razão Prática o autor apresenta, e é 

importante compreender esse caminho, a necessidade de uma passagem entre os limites 

da sua Crítica da Razão Pura, na qual ele investiga as possibilidades do conhecimento 

humano a partir das intuições puras11 e das categorias12 pertencentes a priori no sujeito 

                                                                                                                                                                                   
priori chama-se filosofia pura”. (GMS, BA V: 14). É a partir dessa distinção que o autor irá argumentar a 

favor da ciência compreendida por Ética como pertencente ao campo da filosofia pura, dado que não 
necessita de nenhuma experiência sensível para o seu estabelecimento. 
8 Os conceitos abordados inicialmente serão expostos e detalhados ao longo do nosso trabalho. Por 

enquanto, o seu emprego denota o objetivo do autor que, ao procurar fundamentar um discurso moral, 

buscou na base um princípio formal e comum a todos os indivíduos. 
9 Por inclinações o autor entende “a dependência em que a faculdade de desejar está em face das 

sensações” (BA 38: 49). 
10 O conceito aqui empregado pertence ao opúsculo do autor Resposta à pergunta: que é Esclarecimento, 

publicado em 1784. 
11 As intuições puras, a saber, o espaço e o tempo, são as condições de possibilidades para o 

conhecimento humano. Elas são a priori e encontram-se no sujeito transcendental. A primeira é tida como 

o sentido externo, ao passo que a segunda como o sentido interno. São fundamentais para receberem os 

elementos que nos são dados através da experiência sensível. Dentro do sistema epistemológico kantiano, 

pertencem ao reino da sensibilidade e funcionam como um dos dois troncos do conhecimento. O autor 

denomina por sensibilidade “a capacidade de receber representações (receptividade), graças à maneira 

como somos afetados pelos objetos” (KrV, B 34). Conforme o pensamento da Crítica da Razão Pura, 

tudo o que recebemos da intuição sensível é nos dado através dessas duas condições, de modo que sem 

elas é impossível todo e qualquer conhecimento.  
12 Seguindo o esquema dos troncos do conhecimento, o autor nos apresenta a sua II° parte, o 

entendimento. Ele tem a função de organizar os dados múltiplos recebidos pelas intuições sensíveis. Sob 
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transcendental e a parte prático-moral da razão. Essas fronteiras restringiam-se ao mero 

mundo fenomênico, dado que as formas apriorísticas só podiam funcionar com a 

matéria que era fornecida unicamente pela experiência. Aqui, diferentemente da parte 

epistemológica, o homem atinge o campo da moral através do mundo das coisas em si, 

ou seja, livre de determinações empíricas. Sendo assim, o númeno, que na parte 

gnosiológica era incognoscível, emerge como elemento preponderante para a reflexão 

moral kantiana. Kant destaca que “a razão, por uma tendência da natureza, é levada a 

ultrapassar o uso empírico e a aventurar-se num uso puro” (KrV, A 797: 634) que ele 

vai denominar de uso puro prático da razão. Ora, essas leis, sendo de caráter moral, 

“pertencem somente ao uso prático da razão” (KrV, A 800: 636). A ciência que trabalha 

com elas é a Ética e, como vimos, ela abre espaço para que a razão possa se apresentar 

sob um novo caráter, uma nova forma. 

A Ética como determinação a priori escapa do mundo fenomênico e, uma vez 

“livre” de toda experiência sensível, se constitui na sua forma pura. Para poder chegar a 

esse princípio estabelecedor, o autor alemão toma por base uma noção elementar que 

caracteriza sua filosofia moral, isto é, a capacidade analítica. Partindo de uma 

investigação na vida e ação dos indivíduos, Kant pretende buscar um fundamento que, 

se expressando sob forma de dever, dite as normas para a ação humana. É por isso que, 

ao término do Prefácio da Fundamentação, o pensador alemão faz uma divisão da sua 

obra em três partes. Essa noção analítica se faz presente em duas delas: na primeira 

parte, na qual ele propõe, a partir da moral popular, uma investigação de caráter 

filosófico na busca de um princípio estabelecedor dessa moral e na segunda, na qual ele 

propõe elevar o que denomina de “filosofia moral popular” (BA XVI: 20) a um posto de 

Metafísica dos Costumes. A terceira parte, a passagem dessa Metafísica para uma crítica 

da razão prática, possui um caráter mais sintético. Vemos, nas duas primeiras partes, um 

movimento ascendente que possui por objetivo postular a sua filosofia prática. Para 

alcançar essa finalidade, o autor parte na busca de um princípio determinante que está 

ligado a uma vontade autônoma.13 Esse princípio deve condicionar empiricamente o 

                                                                                                                                                                                   
esse aspecto ele apresenta as categorias, conceitos a priori que dão esse ordenamento aos dados 

fornecidos pela experiência. É unicamente a partir desse caminho que ocorre, conforme Kant, o 

conhecimento verdadeiro. (KrV, B 143). 
13 “A autonomia da vontade é o único princípio de todas as leis morais e dos deveres a elas conformes; 

pelo contrário, toda a heteronomia do livre-arbítrio não só funda nenhuma obrigação, mas apõe-se antes 

ao princípio da mesma moralidade da vontade” (KpV, Ak 58: 45).  É fundamental perceber essa noção 

porque a vontade autônoma só se manifesta, conforme Kant, na razão pura, isto é, livre de todas as 

amarras e prática em sua manifestação. Sendo assim, somente com a razão pura prática é que pode ser 

estabelecido esse princípio para a ação humana.  
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homem através de sua forma a priori de manifestação. Devido a isso, o princípio não 

pode estar ligado ao mundo das inclinações.  

Assim como toda representatividade puramente racional, a moral possui duas 

características relevantes que a torna “livre” do reino das determinações empíricas. Por 

um lado, encontramos a necessidade absoluta, ou seja, uma forma de existir em si 

mesma não recorrendo ao mundo sensível e, por outro, uma universalidade que consiste 

na sua validade a todos os indivíduos dotados da faculdade racional. E aqui consiste o 

ponto de partida para sua filosofia moral: encontrar uma lei que, necessária em si e 

universalmente válida, responda ao questionamento: como devo agir? Somente assim, a 

razão se estabelece em sua forma pura prática que possui por objetivo, segundo Hoffe, 

“a capacidade de escolher sua ação independentemente de fundamentos determinantes 

sensíveis, os impulsos, as carências e paixões, as sensações do agradável e 

desagradável” (2005, p. 188). Para que isso ocorra, faz-se necessário o 

compartilhamento de elementos comuns, que se dão a partir de uma mesma faculdade 

que é universal e necessária a todos os indivíduos: 

 

Pois que aquilo que deve ser moralmente bom, não basta que seja 

conforme à lei moral, mas tem também que cumprir-se por amor dessa 

mesma lei; caso contrário, aquela conformidade será apenas muito 

contingente e incerta, porque o princípio imoral produzirá na verdade 

de vez em quando ações conforme à lei moral, mas mais vezes ainda 

ações contrárias a essa lei. 

 (GMS, BA X: 16). 

 

A partir dessa afirmação, ainda destacada em seu Prefácio, o autor irá iniciar a 

busca por um princípio estabelecedor que leve uma ação a ser realizada por dever. O 

objetivo, dado esse caminho analítico, consiste em tomar por base o conhecimento 

vulgar e, com isso, encontrar uma “determinação do princípio supremo desse 

conhecimento” (BA XVI: 19). Uma vez sendo imanente, para estabelecê-la, Kant parte 

da moral particular de cada indivíduo. Logo após uma breve reflexão, é na noção de 

“boa vontade” que o autor encontra o ponto de partida para fundamentar a sua moral.  

“Neste mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser 

considerado como bom sem limitação a não ser uma só coisa: uma boa vontade” (BA 1: 

21). A Primeira Seção da Fundamentação se inicia com a proclamação de Kant de que a 

boa vontade é a única coisa que é boa sem limitação. Poderíamos, então, nos 

perguntarmos sobre o que vem a ser a boa vontade. Embora nos pareça uma resposta 
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fácil, torna-se difícil a sua conceituação, visto que o próprio filósofo não a descreve 

diretamente. Wood salienta, com isso, que é necessário compreender o porquê da razão 

ser, nesse aspecto, necessariamente boa. A resposta se encerra no fato de que, segundo 

ele, a vontade é um conceito da razão prática e não a mera vontade subjetiva e, devido a 

isso, só pode ser considerada sob essa forma. Kant argumenta a favor dessa ideia 

mostrando três elementos fundamentais, ainda na primeira seção: o primeiro deles é a 

dependência que todos os outros bens devem ter dela (BA 2-3: 22), o segundo é o 

perigo que os bens, inicialmente tidos como bons, correm se não estiverem a ela 

submetidos, de tornarem-se maus (ibidem) e o terceiro, como consequência, é a sua 

incondicionalidade ou, em termos do próprio autor, a capacidade de ficar “brilhando por 

si mesmo como uma joia” (BA 3: 23). A partir dessa argumentação, conforme Wood, 

“uma boa vontade, então, é uma faculdade quando adota bons princípios e estabelece o 

agir sobre eles. Pode fazê-lo quando precisa se restringir a fazê-lo, mas também quando 

não for necessário, porque seus bons princípios estão em harmonia contingente com 

inclinações”14 (2008, p. 32).  A partir dessa exposição, percebemos um problema que 

pode ser gerado por uma leitura superficial do discurso moral kantiano e que consiste na 

afirmação de uma tomada de posições favorável às ações por dever e a desconsideração 

das ações conforme o dever. O que Wood mostrará é que Kant não procede dessa forma 

visto que, pela afirmação acima, a boa vontade também se encontra em ações que 

ocorrem conforme o dever, principalmente se realizadas por uma inclinação imediata.  

A continuidade na argumentação levará o pensador alemão a conceituar, 

apresentar qual é essa vontade, e desenvolvê-la. É por isso que o próximo passo, em 

suas reflexões, consiste em aproximar as noções de boa vontade e de dever, mostrando 

um “conceito do dever que contém em si o de boa vontade” (BA 8: 26). Porém, essa 

afirmação não é tão clara quanto parece e, devido a isso, alguns problemas internos 

surgem. A primeira coisa, que muitas vezes uma leitura superficial deixa passar, 

linguisticamente falando, é o uso da expressão “contém”, que é entendida como a 

capacidade de fazer parte. Porém, o ato de “fazer parte” abre as portas para que outras 

coisas também possam “fazer parte de”. É devido a essa expressão que podemos 

subentender que outras coisas além do dever podem fazer parte da boa vontade e que ela 

não se limita somente a ele. 

                                                             
14 “(…) a good will, then, is such a faculty when it adopts good principles and sets about acting on them. 

It may do so when it needs to constrain itself in order to do so but also when it need not because its good 

principles are in contingent harmony with inclinations (…)” (texto original). 
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Há uma distinção em Kant que é fundamental, a saber, a distinção entre ações 

por dever e ações conforme o dever. A afirmação do pensador alemão de que somente 

ações por dever possuem valor moral15 é bem melhor compreendida através de uma 

análise lógica da expressão que se dá na ideia de que “carecer de valor moral”16 não irá 

implicar que não possui nenhum valor moral. Essa perspectiva nos ajudará a 

percebermos um Kant menos rigoroso e excludente ao afirmar essa bifurcação de ações, 

dado, com isso, a possibilidade de uma conexão entre elas. Sendo assim, Wood salienta 

que nem todos os atos são realizados única e exclusivamente por dever e que nem todos 

eles possuem esse autêntico valor moral.  

A discursão do dever é desenvolvida por Kant através de quatro exemplos (cf. 

BA 8-13: 27-30)17 que ele mesmo apresenta. Em cada um desses exemplos, o pensador 

alemão propõe fazer uma comparação entre as nossas ações ligadas à cognição racional 

comum e as reações a partir de uma inclinação imediata quando é ligada por incentivos 

empíricos. Através deles, se pensarmos que Kant sustenta a tese de uma boa vontade 

apenas presente em ações que ocorrem por dever, então haveria, conforme Wood, um 

comprometimento em afirmar a presença desse conceito apenas em ações que 

independam de inclinações empíricas. E visto que manter essa tese18 é bem mais 

                                                             
15 A ideia de valor moral, conforme Wood implica, no homem, a capacidade de agir da maneira correta 

em cada situação. É por isso que analisamo-la a partir de uma autonomia da vontade. Enquanto 

capacidade facultativa de escolhas, a ação com valor moral irá sempre implicar fazer algo por obediência 

à lei, independente dos efeitos adversos e circunstanciais. Segundo Wood, “o valor moral envolve o 

exercício de um novo poder, o poder da razão e o da vontade” (2008, p. 29). (“(…) moral worth involves 

the exercise of a new power, the power of reason and will (…)”, texto original). 
16 Sobre essa afirmação, Wood irá nos mostrar sentimentos que são esperados dessas ações. Dois deles 

são fundamentais: a aprovação e a estima. A aprovação moral implica dizer que a ação foi realizada por 

dever e a estima, sentimento que o autor dá uma maior atenção, “é bastante reservado exclusivamente 

para a boa vontade”. (1999, p. 32). (“(…) it is rather reserved solely for the good will (…)”, texto 

original). Porém, Wood mostra que a estima pode ser esperada em uma ação por dever ou por alguma 

inclinação que coincide com ele. É importante perceber essa posição porque, visto sob essa perspectiva, 

existe mais uma aproximação do que uma discrepância entre os tipos de ações. Essa análise também nos 

permitirá perceber a importância que o pensador alemão atribui a ações realizadas conforme o dever, 

principalmente em casos de uma inclinação imediata na qual, segundo Wood, é possível perceber a 

presença da boa vontade. Essa análise mais detalhada nos levará a uma não acusação de um discurso 

moral rigoroso ou uma formalização ética que independe do mundo sensível ou, mais ainda, a acusar 

Kant de favorecer totalmente o lado racional do indivíduo e deixar de lado suas inclinações, paixões, 

desejos e sentimentos. 
17 No primeiro exemplo, Kant fala de um lojista que, inicialmente, não sabe lidar com clientes 

inexperientes e que decide se conformar ao dever, por uma inclinação imediata a fim de não ter uma má 

reputação. Nos demais exemplos, encontramos situações em que o indivíduo vê-se obrigado a agir por 

dever, quer seja no ato de preservar a própria vida (2º exemplo), ou de agir com bondade em relação 

àqueles que necessitam de nossa ajuda (3º exemplo), ou ainda de promover a própria felicidade com o 

objetivo de não agir contra o dever (4° exemplo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
18 Wood detecta aqui uma falha de redução que atribuem ao pensador alemão e que ele denomina de 

reductio ad absurdum. É por isso que ele argumenta a favor da posição de um Kant que vai contra essa 

generalização radical e afirma, sem surpresa, a importância de cultivar inclinações tais como a simpatia e 
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complexo do que se imagina, deve-se pensar acerca da presença desse elemento 

fundamental também em ações conforme o dever, em especial, segundo Wood, àquelas 

que ocorrem a partir de uma inclinação imediata. E qual seria a proposta do filósofo 

alemão nesse aspecto? Segundo o inglês, Kant quer “educar as pessoas para que elas, 

espontaneamente, tenham inclinações que estejam de acordo com os requisitos do 

dever”19 (2008, p. 28). É por isso que, muito mais do que um distanciamento entre 

ambas as ações, percebe-se uma relação que traça a possibilidade de uma conexão entre 

elas. 

Com isso, entende-se a dificuldade que ocorre em manter a tese de um estrito 

caráter do formalismo kantiano. Manter essa tese é, segundo Wood, prender-se apenas à 

Primeira Seção da Fundamentação, visto que, nela, a discursão gira em torno da 

tentativa de Kant de preparar seus leitores, quer seja no nível da moral do senso comum 

ou no nível da cognição moral racional, a ser introduzido nesse princípio. Ou seja, a 

acusação é fruto de uma mera leitura de partes. Uma vez que buscaremos ir contra a 

acusação, passaremos agora à segunda etapa do nosso trabalho, que consiste em 

apresentar esse desdobramento do seu formalismo a partir da descoberta dos 

imperativos categóricos, expressões normativas do dever, cujo objetivo é facilitar a 

compreensão do discurso moral empreendido pelo pensador alemão. 

 

 

2 - A REFORMULAÇÃO DOS IMPERATIVOS CATEGÓRICOS 

 

 O pensador alemão, na segunda seção da sua Fundamentação, busca elevar a 

filosofia moral popular exposta na sua primeira parte, tendo por base a noção de 

analiticidade, ao posto de uma Metafísica dos Costumes. Ora, esse desejo parte da 

constatação de uma limitação da razão vulgar: “é absolutamente impossível encontrar 

na experiência com perfeita certeza um único caso em que a máxima de uma ação, de 

resto conforme ao dever, se tenha baseado puramente em motivos morais e na 

representação do dever” (BA 26: 40). Kant acredita que se fizer uma reflexão filosófico-

moral e depois elevá-la a um posto metafísico, a solução para o problema acima 

ocorrerá, dado que, nesse posto, a presença do elemento universal é representada a partir 

                                                                                                                                                                                   
o amor, pois elas facilitam o cumprimento do dever. Caso essa radicalidade fosse aceita, por exemplo, 

conforme Wood, teríamos que desprezar o serviço aos amigos porque, ao fazê-lo, nesse sentido, 

estaríamos sendo guiados por uma inclinação imediata e teríamos que lutar contra isso. 
19 “(…) to educate people so that they spontaneously have inclinations that accord with the requirements 

of duty (…)”, texto original. 
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da possibilidade de uma ligação entre o que ele entende por máximas e o que apresenta 

por leis morais, ambas colocadas inicialmente com uma diferenciação20 entre si. Se 

tomarmos por base esse rigor distintivo e a mera característica formal do discurso 

kantiano, podemos fazer inúmeras críticas e acusações. Porém, tomando por base as 

ideias de Wood, o que pretendemos fazer é livrá-lo disso, o que só será possível se 

forem acrescentadas ideias ao argumento principal do discurso moral kantiano. Wood 

salienta que, a partir da distinção feita acima, se faz necessário esclarecer a relação de 

proximidade entre os conceitos. Para isso, ele utiliza uma teoria denominada “Tese da 

Incorporação”. Essa tese não funciona como um rigor normativo, dado que é impossível 

o indivíduo agir, em todos os momentos, seguindo apenas leis práticas: “a teoria da ação 

de Kant, como interpretada na Tese da Incorporação, não nega que o sentimento 

desempenhe um papel essencial na motivação de ações (fornecendo incentivos para a 

adoção de máximas)”21 (1999, p. 52). Há sempre a existência de afetos e domínios que 

influenciam a ação: “o objetivo da Tese da Incorporação é afirmar que os impulsos ou 

desejos determinam a ação principalmente servindo como incentivos para a adoção de 

máximas”22 (1999, p. 53). A Tese nega, com isso, que apenas os desejos sejam 

suficientes para explicar ações, dado que um ser racional possui a capacidade volitiva de 

resistir a eles. Uma vez considerando os vários desejos que podem influenciar uma 

ação, cabe ao indivíduo optar por um ou por outro ou até mesmo negá-los e buscar 

outro. Nesse sentido, argumenta Wood, até o próprio Kant sustenta uma tese que afirma 

que nunca sabemos, de fato, por quais incentivos estamos agindo. Sendo assim, uma vez 

que tomamos por base a reflexão acerca da importância do elemento sensível e a sua 

influência na adoção de máximas, podemos livrar o pensador alemão da acusação de um 

rigor excessivo ou até mesmo de um discurso moral formalizador. 

Dando continuidade à argumentação, percebemos a existência de outro problema 

que precisa ser esclarecido. Para isso, destacamos a necessidade de compreender dois 

                                                             
20 É muito importante percebermos essa diferença, feita pelo próprio Kant, entre máximas e leis práticas. 

Segundo ele, máxima “é o princípio subjetivo da ação” (BA 51: 58 N.T), enquanto lei prática “é o 

princípio objetivo” (ibidem). Ele entende que a máxima, além de ser detentora da regra prática, determina 

a ação a partir de uma relação com o sujeito, ao passo que a lei, sendo em si mesma e universal, é o 
princípio sobre o qual o sujeito deve agir. Entre ambos os conceitos existe, no primeiro, a necessidade de 

ser sempre universal, dado que sem isso não poderá haver o valor moral e, no segundo, a importância de 

tomá-lo como princípio formal da ação. Por serem subjetivas, as máximas podem variar entre os 

indivíduos, porém, nesse aspecto, sempre devem buscar a universalidade.  
21 “(…) Kant's theory of action, as interpreted through the Incorporation Thesis, does not deny that feeling 

plays an essential role in motivating actions (by providing incentives for the adoption of maxims) (…)”, 

texto original. 
22 “(…) The point of the Incorporation Thesis is to claim that impulses or desires determine action chiefly 

by serving as incentives for the adoption of maxims (…)”, texto original. 
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aspectos fundamentais colocados pelo próprio Kant. O primeiro consiste em uma 

clareza que visa elucidar os conceitos morais e a sua origem a priori, ou seja, 

independente da experiência sensível, ao passo que o segundo reside no que ele 

denomina por dignidade, que consiste, consequentemente, na sua pureza. O desejo do 

autor de partir dessa argumentação tem por objetivo purificar a razão pura prática23 de 

todas as suas possíveis impurezas, a fim de demonstrá-la, como dito anteriormente, em 

sua mais nobre forma de perfeição. Com essas afirmações, Wood apresenta, também, a 

necessidade de clarificar duas ideias principais nas afirmações acima que, em si, são 

problemáticas. A primeira reside no próprio conceito de a priori, ao passo que a segunda 

parte da ideia de uma purificação da razão prática de todas as impurezas.  

Para o primeiro problema, iniciamos a discursão fazendo uma distinção entre os 

termos necessidade e universalidade que, embora pertençam à razão, são distintos entre 

si quando considerados nos campos teórico e prático. No campo prático, a 

universalidade consiste, segundo Wood, em afirmar o sentido do princípio normativo 

ser válido para todos os seres que são capazes de uma conduta moral. Com isso, não 

implica dizer, radicalmente, que todos os indivíduos deverão seguir a mesma conduta e 

o mesmo caminho. Significa apenas que, uma vez considerado como racional, o 

homem, nesse aspecto, deve compreender a importância de segui-lo. Necessidade, nesse 

mesmo sentido, não indica que esses princípios não serão aplicados apenas porque o 

indivíduo possui um determinado desejo. O fato de não querer fazer algo a partir da 

conduta moral não implica, moralmente falando, que ele não esteja isento de não o 

fazer. Com isso, percebemos que o fato de recorrer a uma ideia de a priori se dá, 

segundo Wood, a partir da necessidade de mostrar a existência de princípios racionais, 

uma vez que a razão pressupõe esses elementos e, sem eles, é impossível concebê-la:  

 

Kant argumenta que quaisquer cognições que possuam características 

de universalidade e necessidade não podem ser devido à experiência e, 

assim sendo, devem ser a priori. Entretanto, isso nos dá apenas uma 

consideração negativa do que entendemos por “a priori” (...). A 

cognição é empírica, ou a posteriori, se é devido aos dados externos, 

mas é a priori se é devido a nossas faculdades. Existe um problema 

óbvio ao desenhar a distinção dessa forma: se nossa cognição é 

sempre o resultado de nossas faculdades operando sobre os dados, 

então é como se toda nossa cognição fosse devido a ambos os fatores. 

                                                             
23 Segundo Kant, a razão prática é “a representação de um objeto enquanto efeito passível da liberdade” 

(KpV, Ak 100: 71). Por isso é fundamental o fato dela se originar a partir de princípios que lhes são puros 

a fim de que a liberdade, destacada por ele, possa ocorrer. 
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Nesse caso, pode parecer que toda cognição é necessariamente 

empírica e a priori; portanto, nenhuma cognição é simplesmente 

empírica ou totalmente a priori e, portanto, talvez não haja sentido em 

fazer a distinção.24  

(1999, p. 58-9) 

 

 Percebemos, com isso, que uma maior aproximação entre as noções de a priori e 

os dados empíricos leva, por assim dizer, a entendermos o discurso moral kantiano com 

menos rigor. A ideia de uma purificação da razão prática e da eliminação das impurezas, 

sob esse mesmo argumento, é a tentativa de Kant, conforme Wood, de mostrar no 

homem a importância de ser mais racional em suas ações, não desprezando, com isso, 

elementos empíricos. Essa seria a pureza da razão prática porque aqui, uma vez dotado 

de liberdade, o indivíduo busca máximas subjetivas que estejam de acordo com a lei, 

que é objetiva e universal.25  

É a partir dessas noções que iniciaremos, agora, a argumentação a favor da 

dedução dos imperativos, entendidos, segundo Kant, como “uma regra que é destinada 

por um dever” (KpV, Ak 36: 30). Para Hoffe “o dever é a Sittlichkeit (moralidade) na 

forma do mandamento, do desafio, do imperativo” (2005, p. 193). É importante 

percebermos a necessidade da obrigação26 que o indivíduo possui de agir em 

conformidade com o que lhe é imperado de modo a priori pela razão. Veremos com isso 

que, em suas diversas reformulações, o pensador alemão propõe apresentar a mesma lei 

a partir de elementos diferentes. Sendo assim, muito mais do que mera formalização da 

lei, os imperativos indicam uma ação voltada para a praxis humana. Essa derivação 

ocorre a partir de três premissas colocadas pelo próprio Kant, cuja conclusão é expressa 

pela apresentação do mandamento do dever. A primeira premissa afirma que “tudo na 

natureza age segundo leis” (BA 36: 47). Ora, uma vez que as leis só podem ser derivadas 

                                                             
24 “(…) Kant argues that any cognitions that have the features of universality and necessity cannot be due 

to experience and must therefore be a priori. But this provides us with only a negative account of what we 

mean by 'a priori' (...) Cognition is empirical, or a posteriori, if it is due to the external data, but it is a 

priori if it is due to our faculties. There is an obvious problem with drawing the distinction this way: If 

our cognition is always the result of our faculties operating on the data, then it looks as if all our cognition 

will be due to both factors. In that case it might seem as if every cognition is necessarily both empirical 

and a priori, so no cognition is simply empirical or wholly a priori, and hence perhaps there is no point in 
drawing the distinction at all (…)”, texto original. 
25 No início do trabalho apresentamos a ideia de universalidade e necessidade, como características da 

razão, a partir de certo rigor conceitual. O que se pretendeu, após essa explanação, foi a tentativa de 

esclarecer esses conceitos e, com isso, ir contra a posição inicial à qual muitos se referem quando 

interpretam Kant a partir de uma forma diferente daquela que ele deveria ser visto de fato.  
26 Segundo Kant, a obrigação é a “determinação da vontade de um ser racional por princípios da razão” 

(BA 37: 48). A vontade, uma vez caracterizada pela sua natureza racional, tende a agir em conformidade 

com esse princípio. Aqui, o termo em questão soma com o respeito pela lei e, juntos, caracterizam o 

indivíduo que busca agir da maneira correta, moralmente falando. 
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a partir da razão, sendo que esta determina a vontade subjetiva, chegamos à segunda 

premissa que consiste em afirmar que “só um ser racional tem a capacidade de agir 

segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios, ou: só ele tem uma 

vontade” (ibidem). Esse aspecto é fundamental porque, uma vez que somente o homem 

pode agir conforme leis que lhes são representadas, a possibilidade de uma vontade 

autônoma que leve à conformação com o mandamento, dado o seu aspecto racional, 

existe somente nele. Com isso, o autor chega à terceira premissa e afirma que “a 

vontade é a faculdade de só aquilo que a razão, independente da inclinação, reconhece 

como praticamente necessário, quer dizer como bom” (BA 36-37: 47). Esse é o 

mapeamento esquemático das premissas utilizadas pelo filósofo de Königsberg. 

 “A representação de um princípio objetivo, enquanto obrigante para uma 

vontade chama-se um mandamento (da razão), e a fórmula do mandamento chama-se 

Imperativo” (BA 37: 48). Essa é a conclusão da derivação lógica dos Imperativos. Eles 

são como fórmulas que condicionam uma ação que é necessária segundo uma vontade 

que é boa. Porém, se essa ação for realizada tendo em vista as consequências, 

encontramos os Imperativos Hipotéticos, ao passo que, se máxima for realizada 

conforme uma determinação a priori, encontram-se os Imperativos Categóricos: “os 

hipotéticos representam a necessidade prática de uma ação possível como meio para 

alcançar qualquer outra coisa que se quer. O imperativo categórico seria aquele que nos 

representasse uma ação como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com 

qualquer outra finalidade”27 (BA 39: 50). A diferença entre eles pode ser compreendida a 

partir do seguinte questionamento: a minha ação visa os meus interesses ou ela está 

ligada a um princípio comum que move toda a ação do indivíduo?28 Se a minha máxima 

                                                             
27Aqui se inicia a crítica do autor porque, segundo ele, imperativos hipotéticos não representam uma 

autonomia da vontade ligada a um mandamento a priori. Aqui, a máxima até pode ser ordenada de 

maneira absoluta, porém não passa de um meio que visa atingir um determinado fim. É por isso que, após 

a sua análise e divisão, o nosso pensador irá deixá-los à parte em suas investigações. Ora, deixar de lado 

não implica, nesse sentido, uma desconsideração total, visto que eles são refletidos e sempre 

referenciados por Kant. O filósofo inglês também argumenta a favor de uma consideração desses 

elementos, bem como da passagem à forma categórica do mandamento da lei. 
28 Essa questão é fundamental porque somente o indivíduo racional pode parar para pensar e refletir qual 

é o princípio movente para a sua máxima e, nesse aspecto, se ele está ou não de acordo com o que a lei 

indica. Reiteramos aqui novamente que, considerando a influência dos afetos, sentimentos e paixões, o 

indivíduo pode perceber quais delas auxiliam no cumprimento da lei. Esse exemplo é dado pelo próprio 

pensador alemão quando, por exemplo, se refere às Sagradas Escrituras. Aqui, ele considera o sentimento 

do amor que, uma vez tido em sua forma prática, é um auxílio no cumprimento da lei que “ordena que 

amemos o próximo, mesmo o nosso inimigo” (BA 13: 30). Outros sentimentos também são destacados 

por Kant, tais como o respeito e a estima que, uma vez entendidos a partir da relação com a razão prática, 

e nesse sentido resignificados, nos ajudam a compreender um discurso moral fundamentado por leis e a 

sua relação com a praxis humana, que engloba a razão, afetos, desejos, etc. 
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visa defender os meus ideais, encontramos um exemplo de um Imperativo Hipotético. 

Se a máxima da minha ação é de tal modo que pode se tornar lei universal, têm-se o 

Imperativo é Categórico. Porém, vale ressaltar aqui que uma leitura superficial irá nos 

apresentar uma tomada de posições do pensador alemão a favor de um e do descarte do 

outro. O que Wood nos mostra, frente à ideia de que “uma das objeções mais comuns à 

ética kantiana é que ela é ‘formalista’ demais e que seu princípio moral tenta, 

erroneamente, dispensar todos os valores essenciais”29 (2008, p. 74), é que podemos 

traçar um caminho que considere ambos os elementos proporcionados pelas duas 

formas da ação prescritas pela lei e sair desse mero rigor formal. Ele ainda mostra que 

“a relação entre o empírico e o a priori, na filosofia de Kant, é muito mais sutil e 

complexa do que geralmente é apreciada”30 (1999, p. 70). Não descartando, com isso, a 

importância dos imperativos que exprimem a ação tendo em vista as consequências e 

considerando a possibilidade de uma ponte entre eles e a lei prática, passemos agora a 

uma breve análise dessa lei. Destacamos, contudo aqui, que o limite que permite a 

passagem entre ambas as formas da lei se encerra no conceito de obrigação.31 Wood 

destaca essa ideia ao mostrar que existe uma obrigação moral que “não pode consistir 

em imperativos racionais que comandam apenas hipoteticamente (em relação a um fim, 

talvez um fim necessário), mas deve consistir em imperativos que comandam 

categoricamente (independente de qualquer fim, mesmo o necessário)”32 (ibidem).  

 É comum, também, a acusação de uma formalização nos imperativos categóricos 

como sendo uma mera representação formal da lei. Essa afirmação, tomada apenas a 

primeira seção da Fundamentação, pode ser considerada como verdadeira, porém, uma 

vez levando em conta as segunda e terceira seções, acaba entrando em uma 

autocontradição. A reformulação da mesma lei se dá a partir de três perspectivas 

diferentes. Na primeira, o pensador destaca “uma forma que consiste na universalidade” 

                                                             
29 “(…) one of the most common objections to Kantian ethics is that it is too “formalistic,” that its moral 

principle misguidedly attempts to dispense with all substantive values (…)”, texto original. 
30 “(…) the relation between the empirical and the a priori in Kant's philosophy is far more subtle and 

complex than is usually appreciated (…)”, texto original. 
31 O conceito de obrigação é fundamental no discurso moral kantiano. Ora, se a razão fornece leis a priori 

(no sentido aqui já discutido) e se o indivíduo moral é dotado da faculdade da razão pura prática, então, a 

própria liberdade e autonomia do sujeito dá-se na obrigação que ele possui em relação ao mandamento do 

dever, expresso sob forma de imperativo categórico. No caso dos imperativos hipotéticos, essa obrigação 

também ocorre, porém, aqui, não necessária. É por isso que concordamos com Wood ao mostrar que esse 

conceito é o limiar que traça a passagem de um imperativo ao outro que, contudo, não ocorre pelo 

descarte do anterior e sim, de uma forma muito natural a uma capacidade que todo homem possui. 
32 “(…) it cannot consist in rational imperatives that command only hypothetically (relative to an end, 

perhaps a necessary end), but rather it must consist in imperatives that command categorically 

(independently of any end, even a necessary one) (…)”, texto original. 
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(BA 80: 79), na segunda “uma matéria, isto é, um fim” (ibidem) e na terceira, “uma 

determinação completa de todas as máximas” (ibidem). Portanto, não é condizente a 

acusação de uma mera formalização dos imperativos categóricos e é contra isso que 

Wood defende o discurso do pensador alemão. Ele ainda nos lembra de que essa 

acusação formal limita-se apenas a uma parte da lei e que não leva em consideração as 

outras facetas. Devido a isso, para encerramos essa breve discursão, vejamos agora, 

rapidamente, a apresentação de cada uma delas e os elementos destacados pelo pensador 

alemão. 

  Em um contorno dialógico, o filósofo inglês também concorda com Kant acerca 

da reformulação da mesma lei em três perspectivas diferentes. Conforme ele argumenta, 

em cada uma delas o pensador alemão destaca valores que são fundamentais para a 

máxima da ação do sujeito. A primeira fórmula é a “Fórmula da Lei Universal” e a sua 

variante é a “Fórmula da Lei da Natureza”. A exposição é dada pelo próprio Kant: “age 

apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal” (BA 52: 59), bem como a sua variante “age como se a máxima da tua ação se 

devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza” (ibidem). De acordo com 

Wood, “pensa-se que FUL e FLN constituem a principal contribuição de Kant (ou 

talvez sua única significativa) à filosofia moral”33 (2008, pp. 70-1). A partir do que foi 

dito, devemos entender que, não sendo essa a única face do princípio formal, ambas as 

formulações trabalham em conjunto na tentativa de buscar fundamentar uma filosofia 

moral. Compreendendo essa perspectiva, enxergamos um processo gradual de 

crescimento do discurso moral kantiano. Reiteramos aqui, nessa primeira apresentação, 

a importância do princípio da igualdade destacado por Kant e que consiste na ideia de 

que, uma vez estabelecida uma lei racional a priori e determinante para a ação humana, 

todos sejam iguais para poder obedecê-la.  

A segunda fórmula apresentada por Wood é a “Fórmula da Humanidade”. Kant 

a apresenta sob a seguinte exposição da lei: “age de tal maneira que uses a humanidade, 

tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como 

fim e nunca simplesmente como meio” (BA 66-7: 69). Nela, o autor reitera que o outro 

não é um meio para que eu possa atingir um fim e que todos os indivíduos devem ser 

                                                             
33 “(…) FUL and FLN are often thought to constitute Kant’s chief (or perhaps his only significant) 

contribution to moral philosophy (…)”, texto original. As expressões “FUL” e “FLN” referem-se, aqui, às 

siglas que abreviam a denominação das leis, apresentadas por Wood em inglês. Portanto, “FUL” refere-se 

à “Fórmula da Lei Universal” (The Formula of Universal Law) e “FLN” refere-se à sua variante, a 

“Fórmula da Lei da Natureza” (The Formula of the Law of Nature). 
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considerados sempre como um fim em si mesmo. Logo, compreender o outro como um 

fim em si mesmo é entender que a razão é comum a todos os indivíduos. Assim, o 

preceito fundamental da noção de boa vontade deve ser o princípio movente com 

validade para todos os seres humanos. Vemos, com isso, que a exposição do princípio 

moral iniciou-se em sua maneira formal de apresentação e aqui, com essa exposição, 

passou para uma forma material. Segundo Wood, essa passagem mostra, para o filósofo 

alemão, “o objetivo que motiva a obediência à lei”34 (2008, p. 75). Na exposição formal 

material da lei, Kant apresenta o seu imperativo categórico a partir de uma colocação 

que o leva a não apenas dirigir-se a si mesmo, como o anterior. Ao invés disso, indo 

muito mais além, vai de encontro ao outro. O filósofo inglês lembra ainda que não faz 

sentido, uma vez considerando esse aspecto material da exposição da lei, uma crítica à 

formalização sem matéria. 

A terceira apresentação do Imperativo Categórico e a sua reformulação, de 

acordo com Wood, são, respectivamente, a “Fórmula da Autonomia” e a “Fórmula do 

Reino dos Fins”. A “FA”,35 de acordo com ele, não está prescrita sob a expressão “age”. 

É apresentada por Kant como a “ideia da vontade de todo o ser racional como 

legisladora universal” (BA 71: 73). A sua variante, a “FRE”,36 é apresentada sob a 

prescrição: “age segundo máximas que possam simultaneamente ter-se a si mesmas por 

objeto como leis universais da natureza” (BA 81: 81). Embora não seja fácil conceituar 

a ideia de uma “Fórmula da Autonomia” em Kant, visto os problemas que decorrem de 

sua exposição, Wood tenta resumir “FA” na ideia de “pensarmos em nós mesmos como 

membros de uma comunidade ideal de seres racionais, na qual cada um de nós deve se 

esforçar para obedecer aos princípios morais, pelos quais nós escolheríamos enquanto 

membros ideais da comunidade que governe nossa conduta”37 (2008, p. 78). Com isso, 

“FA” nos leva a refletir sobre “como agir e não um procedimento para deduzir ações ou 

princípios para agir”38 (ibidem). Já a “FRE”39 é descrita por Kant e entendida pelo 

                                                             
34 “(…) the objective end that motivates obedience to it (…)”, texto original. Em sua argumentação, ao se 

referir a essa segunda reformulação da lei, Wood a apresenta sob a sigla “FH” ou, em inglês, “The 

Formula of Humanity as End in Itself”. 
35 A sigla “FA” faz referências às siglas inicias, em inglês, da “Fórmula da Autonomia” (The Formula of 

Autonomy). 
36 A variante de “FA”, a “FRE”, “Fórmula do Reino dos Fins”, também faz referência à descrição, em 

inglês, do seu nome (The Formula of the Realm of Ends).  
37 “(…) us to think of ourselves as members of an ideal community of rational beings, in which each of us 

should strive to obey the moral principles by which we would choose that members of the community 

should ideally govern their conduct (…)”, texto original. 
38 “(...) how to act and not a procedure for deducing actions or principles to act on (…)”, texto original. 
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filósofo inglês a partir de duas perspectivas: “ou é uma comunidade composta por seres 

racionais ou certa relação entre todos os fins estabelecidos pelos seres que são membros 

dessa comunidade”40 (2008, p. 78). Portanto, aqui, “a FRE nos ordena a seguir máximas 

envolvendo fins que pertencem a esse sistema e nos proíbe adotar fins que impediriam 

isso”41 (ibidem). Sendo a apresentação da lei em seu mais alto grau de destaque, de 

acordo com Wood, a última fórmula mostra, com isso, o desejo que levou o pensador 

alemão à elaboração desse discurso moral que consiste em uma prioridade na 

comunidade humana que “valoriza as condições da cooperação racional entre as pessoas 

e suas partilha de fins comuns, mais do que o bem-estar agregado dos indivíduos 

considerado isoladamente”42 (2008, p. 79). 

 

CONCLUSÃO 

 

Essa breve abordagem esclarecedora do discurso moral kantiano teve por 

objetivo despertar, no leitor, a abertura para uma nova forma de compreender as suas 

reflexões. A consideração de Kant como um filósofo rigoroso e do seu discurso como 

formalizador é uma visão insuficiente para o entendimento de suas propostas no campo 

ético. É contra essa visão que o pensador inglês argumenta e, devido a isso, aqui, ele foi 

tomado como base em nossas reflexões. 

 A partir dessa perspectiva, o leitor teve contato com uma compreensão do 

discurso moral como aquele que é voltado para uma comunidade de sujeitos que 

contém, em si, a faculdade racional. Além disso, uma vez dotados de autonomia e 

liberdade, o presente discurso é a tentativa do pensador alemão em livrar o homem das 

amarras que o impediam de se tronar, em suas próprias palavras, uma pessoa 

esclarecida. E alcançamos esse estágio quando tornamos compreensível um discurso 

                                                                                                                                                                                   
39 Wood parte da definição que Kant possui de reino dos fins e, com isso, propõe uma reflexão sobre esse 

conceito. Para o pensador alemão, reino é “a ligação sistemática de vários seres racionais por meio de leis 

comuns” (BA 74: 75). E a ideia de um fim dar-se-á, nesse sentido, a partir da determinação universal que 

a lei possui levando, com isso, à possibilidade de se conceber um conjunto de fins. Complementando essa 

ideia, o inglês percebe a existência de uma comunidade onde se permite esse compartilhamento, dada a 
capacidade racional dos indivíduos. O progresso do homem seria, portanto, caminhar para esse fim. É 

fundamental perceber esse aspecto comunitário porque, aqui, conseguimos entender o discurso kantiano a 

partir de sua relação com o exterior e não meramente em aspecto formal. 
40 “(...)It is either a community made up of rational beings or a certain relationship between all the ends 

set by the beings that are members of such a community (…)”, texto original. 
41 “(…) FRE commands us to follow maxims involving ends that belong to this system, and it forbids us 

to adopt ends that would stand in the way of it (…)”, texto original. 
42 “(…) it values the conditions of rational cooperation among persons, and their sharing of common ends, 

more than it does the aggregate welfare of individuals considered in isolation (…)”, texto original.  
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moral que, em um breve resumo, oferece a saída para problemas gerados por ações que 

não partem de uma reflexão racional ou que sequer a possui. 

 Esperamos, com isso, mostrar a importância que essa reflexão possui ainda hoje 

na atualidade. Pensar o homem como um sujeito racional, dotado de autonomia e 

liberdade nas ações, é um caminho que possui por finalidade mostrar que a sociedade 

também, em maior escala, contém os ideais acima referidos e que eles são, por assim 

dizer, uma possível saída para uma realidade que pode ser vista, em termos kantianos, 

em seu estado de “minoridade”.  
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O presente trabalho objetiva propor uma interpretação alternativa ao mito das eras 

de Cronos e de Zeus presente no diálogo platônico Político realizando uma aproximação deste 

com a narrativa da constituição do cosmos presente no diálogo platônico Timeu. Buscaremos 

primeiramente, nesta aproximação, fazer um paralelo entre a Era de Cronos e a noção de 

atividade ordenadora do Demiurgo que manifesta-se em ambos os textos e, posteriormente, 

realizar um paralelo entre a Era de Zeus e as noções de degeneração e desordenamento da chóra 

(χώρα) presente no Timeu. A partir de então, refletiremos sobre a possibilidade de atuação do 

homem frente as forças de ordenamento e desordenamento que regem a realidade sensível: uma 

vez que o homem é constituído de uma parte divina – a alma –, ele possui em si mesmo 

capacidade de ordenamento, sendo então o desenvolvimento da política uma manifestação desta 

capacidade frente ao abandono divino. 
 

POLÍTICA; COSMOLOGIA; DEGENERAÇÃO.  
 

This paper aims to propose a alternative interpretation to the myth of Kronos and 

Zeus ages in the platonic dialogue Statesman, realizing an approach of this myth with the 

narrative of the cosmos constitution in platonic dialogue Timaeus. First of all, in this approach, 

we will seek to realize a parallel between the Kronos Age and the notion of Demiurge’s 

ordering activity that appears in both texts. Subsequently, we will realize a parallel between the 

Zeus Age and the notions of degeneration and disordering of chóra (χώρα) in Timaeus. From 

now on, we will analyze about the possibility of human action in the face of the ordering and 

disordering forces that govern the sensible reality: once the man is constituted from a divine part 

– the soul –, he has in himself capacity of ordering, being the politic development a 

manifestation of this capacity in face of divine abandonment. 
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INTRODUÇÃO 

“É necessário elevar o divino que há em 

nós ao divino que há no universo.” 

(Plotino) 

 

Qualquer estudo que se propõe realizar uma aproximação dos diálogos 

platônicos tem em mente, como problema de fundo, as questões oriundas do estilo 

dramático da escrita de Platão. Ao longo da história dos estudos platônicos, diferentes 

paradigmas de leitura e métodos de abordagem dos textos foram desenvolvidos para 

ajudar na compreensão do pensamento do nosso autor, que vão desde aqueles que 

acreditam que cada obra platônica deve ser lida isoladamente1, como uma única peça 

sem relações com as demais obras, até aqueles que acreditam que todo o corpus 

platonicum é a expressão de um único pensamento2. Contudo, temos hoje o paradigma 

desenvolvimentista como modelo predominante de leitura dos diálogos platônicos3, que 

afirma haver uma evolução no pensamento platônico e mudanças significativas das 

teses do autor ao longo de sua vida que poderiam ser identificadas através do 

ordenamento cronológico do corpus platonicum, ordenamento este que, claro, também é 

passível de questionamento.  

Se adotamos o paradigma desenvolvimentista da leitura dos diálogos platônicos, 

temos três grandes grupos que corresponderiam as fases distintas da vida e do 

pensamento platônico: 1) os diálogos da primeira fase – os diálogos aporéticos – nos 

quais Platão ainda não teria exposto de fato sua teoria por somente reproduzir os 

ensinamentos de Sócrates; 2) os diálogos da segunda fase, que tem como característica a 

apresentação da metafísica platônica e de sua Teoria das Ideias e; 3) os diálogos da 

terceira fase, que seriam resultantes de uma postura crítica e até mesmo revisional da 

própria Teoria das Ideias. É neste grupo de diálogos da terceira fase que encontram-se 

os diálogos sobre os quais nos debruçaremos: Timeu e Político. Se levarmos em 

consideração o paradigma desenvolvimentista de leitura, poderemos realizar paralelos 

                                                           
1 George Grote (1875) e Christopher Gill (2002) são exemplos de estudiosos que defendem esta posição 
isolacionista. 
2 Esta posição unitarista é defendida, por exemplo, por Werner Wilhelm Jaeger (1944). 
3 Para uma análise detalhada sobre o surgimento deste paradigma de leitura, ver Brandão (2016).  
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férteis entre ambos os diálogos que, por sua proximidade de composição, 

provavelmente compartilhariam traços de um pensamento dos últimos anos de vida de 

Platão.  

Tomaremos aqui, mais especificamente, os mitos presentes em ambos os 

diálogos para realizar o nosso paralelo: o mito da Era de Cronos e de Zeus do Político e 

o mito da constituição do cosmos do Timeu. Primeiramente, vale ressaltar que o fato de 

Platão recorrer a mitos em ambos os diálogos não é uma exclusividade desta última fase 

de sua vida, mas é um método recorrente também em diálogos de outras fases. 

Entretanto, esta forma de apresentar seu pensamento será bastante relevante nesta 

discussão, especialmente pelo surgimento, melhor dizendo, pela novidade da figura 

presente em ambas as narrativas: o Demiurgo. Trilhemos então este caminho: primeiro 

compreendamos a relação existente entre a figura deste Demiurgo e a ideia de 

ordenamento da realidade; em seguida, compreendamos a ideia de degeneração em 

relação ao abandono divino e ao princípio material dos seres e; por fim, busquemos 

refletir qual a possibilidade de atuação do homem frente a estas duas forças contrárias 

que regem a constituição da realidade sensível na qual ele se encontra. 

 

1. A ERA DE CRONOS E A ATIVIDADE ORDENADORA DO DEMIURGO 

 

Após proporem-se investigar a natureza do sofista, no diálogo antecedente que 

possui o mesmo nome, a discussão que se segue dramaticamente e que permeia todo o 

diálogo Político busca investigar a natureza do governante. O Estrangeiro de Eléia, 

personagem que direciona a investigação, após utilizar-se do método da divisão 

(diáresis) na “caça ao sofista”, inicia sua investigação sobre a natureza do governante 

utilizando-se do mesmo método, que logo se revela insuficiente neste ponto inicial, pois 

uma vez que alcançam a política como uma espécie de arte de pastoreio, a diáresis não 

dá conta de separar a natureza do governante da dos seus rivais, que são “aqueles que à 

sua volta se agitam e reclamam uma parte dos seus direitos de pastor” (Pol. 268c). 

É aqui que o recurso ao mito se apresenta: como método auxiliar na investigação 

da natureza do governante. É no algo “que parece uma brincadeira” (Pol. 268d), num 

recurso predominante na condução da alma das crianças, que o Estrangeiro tenta sanar 

os equívocos resultantes da diáresis. Levando seu interlocutor – o Jovem Sócrates – a 

rememorar mitos contados em sua infância (a história do bezerro de ouro e a disputa de 
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Atreu e Tiestes, bem como o mito da Era de Cronos), uma vez que “uma parte deles foi 

esquecida, enquanto outros se transformaram em episódios isolados” (Pol. 269b – c), o 

Estrangeiro dá sua versão unitária desses mitos.  

Segue-se que o mito narra a história de um duplo curso do cosmos: o primeiro 

curso, contrário a este que nós conhecemos, é dirigido e tutelado pelo próprio deus que 

criou (demiourgós) e ordenou este cosmos, sendo este a Era de Cronos; o segundo 

curso, a Era de Zeus, é o curso do mundo tal qual nós conhecemos e vivemos, e nele o 

criador e ordenador deste cosmos abandona sua direção e “abre mão” de sua tutela.  

Na Era de Cronos, período no qual o deus-demiurgo toma a direção e a tutela, o 

movimento do cosmos se inverte: o sol e os demais astros nascem onde se punham e se 

põem onde nasciam. O processo de envelhecimento também deixa de existir, o homem 

passa a rejuvenescer até desaparecer e, graças a isso, não é mais responsável pela sua 

própria reprodução: os deuses tutelares garantem o nascimento dos homens a partir da 

terra, os cadáveres da terra voltam a vida recebendo desta terra seu nome e sua história 

“sem nenhuma lembrança de suas existências anteriores” (Pol. 272a). Tudo o que nascia 

de si, nascia para servir ao homem, este ser mais divino. Desta forma se dava o 

pastoreio do deus-demiurgo neste cosmos por ele criado e ordenado: “De seu construtor 

é que recebeu tudo o que tem de belo [...]. Enquanto desfrutava da assistência de seu 

piloto que alimentava aos seus, que viviam em seu seio, salvo raros fracassos, só 

produzira grandes bens” (Pol., 273b - c). O fato do deus ser caracterizado como 

demiourgós aqui revela-se bastante significativo, uma vez que o termo não somente traz 

em si a ideia de construtor ou fazedor, mas também aquele que trabalha para o público, 

e que inclusive fora usado por Aristóteles na Política (1275b, 29) para nomear o 

magistrado. Portanto o deus-demiurgo é aquele construtor e ordenador que exerce a 

função governadora e tutelar.  

Quando o cosmos completa o tempo determinado de seu ordenamento, o deus-

demiurgo larga o leme, a direção do mundo, e deixa-o seguir seu curso natural 

(contrário ao de sua tutela). E o que era o movimento de envelhecimento à juventude, de 

degeneração à ordem, passa a seguir do ordenamento dado pelo deus à degeneração. 

Mas de tempos em tempos, para que este cosmos não pereça em seu movimento 

contrário à ordem e se degenere completamente, o deus-demiurgo toma as rédeas 

novamente e o renova, restaura sua ordem e o tutela, tornando, deste modo, sua obra 

imortal. 
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[O] Deus que o organizou, compreendendo o perigo em que o mundo 

se encontra, e temendo que tudo se dissolva na tempestade e 

desapareça no caos infinito da dessemelhança, toma de novo o leme e 

recompondo as partes que, neste ciclo, percorrido sem guia, tombaram 

em dissolução e desordem, ele o ordena e restaura de maneira a torná-

lo imortal e imperecível (Pol., 273d – e:). 

 

 

Portanto, durante a Era de Cronos, o homem não possui a necessidade de 

governar a si mesmo, vive numa infância e dependência plena dos deuses e sendo por 

eles cuidado. Então este deus-demiurgo torna-se modelo ideal de pastor e, sendo a 

natureza do governante pertencente a espécie de pastoreio, o deus-demiurgo também 

torna-se parâmetro de análise para a figura do governante (pastor de homens). 

Entre essas descrições detalhadas acerca do curso do cosmos e da vida do 

homem e dos seres inseridos neste meio, é possível ter um vislumbre, ainda que breve, 

da natureza deste deus-demiurgo: ele é esta figura paternal, que é bom, uma vez que doa 

tudo o que há de belo e ordena todo o cosmos sem deixar nada faltar ou ter necessidade 

de algo. E aqui surge nosso primeiro paralelo: é de maneira semelhante que Platão 

descreve a figura do Demiurgo em sua narrativa mítica de constituição do cosmos do 

Timeu.  

Logo após Crítias contar uma história que ouviu de seu avô quando criança – a 

história da antiga Atenas que derrotou a potente Atlântida aprendida por Sólon dos 

sábios egípcios –, memória esta quase toda recuperada, uma vez que “o que se aprende 

na infância, segundo se diz, fica admiravelmente retido na memória” (Tim. 26b), Timeu 

inicia seu discurso em forma de eikos mythos (mito verossímil). É através deste recurso 

narrativo que a personagem que dá nome ao diálogo começa a descrever o processo de 

constituição do cosmos.  

Primeiramente ele distingue duas espécies de realidade: 1) aquela constituída de 

seres que são eternos e imutáveis e 2) aquela que é mutável e corruptível. Entre essas 

duas espécies de realidade é que a figura do Demiurgo se encontra: ele é aquele que, ao 

construir sua bela obra, olha para a realidade eterna e imutável e adota-a como seu 

paradigma. A bela obra que o Demiurgo produz é o cosmos sensível, este no qual 

vivemos, e “é evidente para todos que pôs os olhos no que é eterno, pois o mundo é a 

mais bela das coisas devenientes e o demiurgo é a mais perfeita das causas” (Tim. 29a). 

Portanto, o vislumbre breve que temos no Político da natureza desde deus-demiurgo é 
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aqui confirmada: ele é a mais perfeita das causas e aquele que é plenamente bom, 

doando toda a ordem que vislumbra na realidade imutável e gerando a mais bela das 

obras possíveis na realidade mutável. 

  

 
Ele [o Demiurgo] era bom, e no que é bom jamais nasce inveja de 

qualquer espécie. Porque estava livre de inveja, quis que tudo fosse o 

mais semelhante a si possível. [...] Na verdade, o deus quis que todas 

as coisas fossem boas e que, no que estivesse à medida do seu poder, 

não existisse nada imperfeito. Desse modo, pegando em tudo quanto 

havia de visível, que não estava em repouso, mas se movia irregular e 

desordenadamente, da desordem tudo conduziu a uma ordem por 

achar que esta é, sem dúvida melhor do que aquela. Com efeito, a ele, 

sendo supremo, foi e é de justiça que outra coisa não faça senão o 

mais belo. (Tim. 29e – 30a) 

 

 

O Demiurgo, então, sendo esta divindade que desconhece sentimentos de inveja, 

constrói sua obra da forma mais semelhante possível a si e aos paradigmas eternos, 

imutáveis e não corruptíveis. Contudo, mesmo diante deste modelo perfeito, sua obra 

não se torna também uma realidade imutável e não corruptível. O artífice, a mais 

perfeita das causas, encontra, destarte, limites em sua atuação na medida em que sua 

obra é uma realidade mutável e passível de degenerações, bem como descrito no 

Político ser a tendência natural do cosmos quando o deus-demiurgo “abandona o leme”. 

Por que então o cosmos e também o homem não conseguem preservar a ordem e a 

memória da ordem em seu curso autônomo durante o afastamento e a observância 

divina, uma vez que possui a mais perfeita das causas e o mais perfeito dos paradigmas? 

 

2. A ERA DE ZEUS E O MOVIMENTO DESORDENADO DA CHÓRA (χώρα) 

 

Retomemos, à vista disso, o mito das Eras presente no Político para tentar lançar 

uma luz à esta questão. Ao justificar a alternância do curso do cosmos – quando o 

mundo deixa de ser tutelado pelo deus-demiurgo (Era de Cronos) e quando ele inverte 

seu movimento, passando da ordem à degeneração (Era de Zeus) – o Estrangeiro faz a 

seguinte afirmação: 

 

 
Somente o que há de mais divino convém conservar sempre as 

mesmas qualidades, permanecer no mesmo estado e ser sempre o 

mesmo. A natureza corpórea não participa dessa ordem. O que 
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chamamos céu e mundo, apesar dos muitos dotes esplêndidos que 

recebeu do seu criador, está preso à sorte do corpo. Por isso é 

impossível que fique eternamente alheio à mudança e, na medida de 

suas forças, move-se no mesmo espaço, com um movimento mais 

idêntico e mais uno de que é capaz (Pol., 269d – e).  

 

 

O cosmos, por não ser um deus, mas obra de um deus, e por não ser também o 

paradigma eterno, é mutável não pela ineficiência de seu produtor, mas por sua 

“natureza corpórea”. A natureza corpórea é a responsável pela não conservação da 

ordem dada pelo deus-demiurgo. A ordem é mantida na “medida das forças” daquele 

que é gerado, contudo não é o suficiente para “dominar” completamente esta natureza 

corpórea. Mas qual a razão da natureza corpórea não se submeter totalmente à ordem 

dada pelo deus-demiurgo? Analisando a segunda parte do mito, a Era de Zeus, talvez 

possamos encontrar uma resposta inicial: “Esta falta [crescente enfraquecimento da 

ordem] se deveu aos princípios corporais que entraram na sua constituição, aos 

caracteres herdados de sua natureza primitiva, que comportava uma grande parte de 

desordem antes de alcançar a ordem cósmica atual” (Pol., 273b).   

De maneira semelhante vimos na passagem 29e - 30a do Timeu que o deus-

demiurgo trabalha em cima de tudo aquilo que havia de visível (sensível), que possuía 

um movimento desordenado e irregular, para constituir sua obra. Entretanto, mesmo 

após a ordem imposta pelo deus, na Era de Zeus, no abandono divino, esta natureza 

primitiva e os princípios corporais presentes na constituição do cosmos impõem 

gradativamente seu estado desordenado, causando a degeneração da obra do deus-

demiurgo. Ela possui uma resistência à própria ordem e se podemos definir, como fez 

Platão, o Demiurgo como a mais perfeita das causas por doar ordem e beleza, essa 

natureza primitiva seria o mais imperfeito dos princípios por imprimir desordem, males 

e degenerações a esta obra. 

 

 

[Q]uando o mundo foi abandonado a si mesmo, nos primeiros tempos 

que se seguiram ainda procurou levar todas as coisas para o melhor; 

entretanto, com o avançar do tempo e do esquecimento, tornando-se 

mais poderosos os restos de sua turbulência primitiva que 

finalmente alcançou seu apogeu, raros são os bens e numerosos os 

males que a ele se incorporam, arriscando-se à sua própria destruição 

e à de tudo o que ele encerra (Pol., 273d – e) 
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Mas afinal, o que é essa natureza ou turbulência primitiva, esses princípios 

corporais? Aqui se revela o ponto chave da proposta de nosso paralelo: uma vez que no 

mito das Eras Platão não discorre detalhadamente sobre a natureza disto que é causa da 

desordem e da degeneração, talvez encontraremos no Timeu a resposta (mesmo que não 

haja nenhuma referência em ambos os diálogos sobre uma possível ligação).  

No Timeu temos apresentado não somente as duas espécies de realidade – eterna 

e imutável (Formas) e mutável e corruptível (sensível) - na constituição do cosmos, mas 

há também um terceiro elemento envolto na atividade do Demiurgo. Estes são os 

elementos: “aquilo que devém, aquilo em que algo devém e aquilo à semelhança do 

qual se cria o que devém. É adequado assemelhar o receptáculo a uma mãe, o ponto de 

partida a um pai e a natureza do que nasce entre eles a um filho” (Tim. 50d).  Então 

teríamos o paradigma eterno e imutável (as Formas) para o qual olha o Demiurgo como 

o pai, o cosmos sensível como o filho gerado e este terceiro elemento-receptáculo como 

mãe: a chóra. 

Como esquematiza Igal, a concepção de chóra no Timeu de Platão abarca três 

noções fundamentais: 1) espacial; 2) de suporte e; 3) material4. A primeira noção estaria 

relacionado à ideia de lugar, dotado portanto de grandeza, um recipiente onde os seres 

sensíveis vem-a-ser. É aquela que “providencia uma localização a tudo quanto pertence 

ao devir; é acessível por meio de um certo raciocínio bastardo, sem recurso aos sentidos, 

a custo credível” (Tim. 52b).  

A segunda noção, a de suporte, trata da capacidade de permanência desse 

receptáculo que subjaz para que as mudanças do seres que devêm possam acontecer. 

Uma vez que a mudança presente nos seres sensíveis são mudanças de imagem do que é 

sempre que “nela [na chóra] entra e dela sai” (Tim. 50c), é necessário que exista algo 

que suporte essa mudança, “caso contrário ela não será absolutamente nada” (Tim. 52c). 

Se não existir esse suporte, a mudança dos seres sensíveis – que passa de uma forma a 

outra – não seria possível, pois, ao se ausentar a imagem, o ser sensível se dissolveria no 

nada absoluto e, do contrário, ele surgiria a partir do nada absoluto5. 

                                                           
4 IGAL in PLOTINO, 1982, p. 62. 
5 Temos, com algumas ressalvas, uma proximidade do conceito platônico de chóra e da matéria (hýle) em 

Aristóteles. Uma das descrições dadas pelo estagirita acerca da matéria é semelhante à noção de suporte 

assinalado por Igal do receptáculo platônico: aquilo que permanece quando o ser sensível está sujeito a 

mudança. Como descreve Aristóteles: “Ora, se a mudança ocorre entre os opostos, ou entre os estados 

intermediários a estes – não entre todos os opostos em geral (pois também a voz é um não-branco), mas 

só entre contrários –, é necessário que exista um substrato que mude de um contrário ao outro, porque os 

contrários não mudam. Ademais, no processo de mudança há algo que permanece, enquanto o contrário 
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A terceira noção, a material, se apresenta como a ideia daquilo que é passível de 

modelagem, uma massa, aquilo que é capaz de receber formas e atributos. Como a 

própria analogia apresentada pela personagem Timeu, esse receptáculo equivaleria ao 

líquido fundamental de um unguento, que é inodoro até que lhe seja atribuído 

determinada fragrância. Esse receptáculo é “por natureza como um suporte de 

impressão para todas as coisas, sendo alterada e moldada pelo que lá entra, e, por tal 

motivo, parece ora uma forma, ora outra” (Tim. 50c). 

Podemos perceber que a chóra é esse terceiro princípio do cosmos disposto a 

receber todas as imagens do inteligível nela impressa pelo Demiurgo. Contudo, por 

mais que algumas vezes pareça ser ela uma receptora puramente passível, sua natureza 

caótica possui um movimento constante que causa a separação dos elementos que nela 

estão, resistindo ela assim, em algum grau, a qualquer ordem nela impressa. 

 

 

A ama do devir, por ficar humedecida e ardente e receber as formas da 

terra e do ar, e por sofrer todas as impressões que as acompanham, 

aparece à visão sob múltiplas feições; mas, por causa de estar plena de 

propriedades que não são semelhantes nem equilibradas, não estando 

ela própria nada equilibrada, a balançar irregularmente para todos os 

lados, é sacudida pelos elementos e, ao ser movimentada, ela própria 

novamente os sacode. Sendo os elementos assim postos em 

movimento, separam-se, por serem movimentados de um lado para o 

outro. (Tim. 52d – e). 

 

 

Então, tomando em consideração esse paralelo, poderíamos afirmar que o 

cosmos não consegue preservar a ordem durante seu curso autônomo – diante do 

abandono divino na Era de Zeus – por causa da natureza da chóra, esse receptáculo, 

esse suporte e esse material da realidade sensível, mas que também, por ser princípio da 

desordem e da turbulência, de alguma forma resiste à ordem dada a ela através das 

imagens do inteligível causando a degeneração dos seres que vieram a ser nela.  

 

3. O ABANDONO DO DEUS E A DEGENERAÇÃO DO MUNDO: A 

AUTONOMIA HUMANA, O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA E A 

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 

 

                                                                                                                                                                          
não permanece; portanto, há um terceiro termo além dos dois contrários: a matéria”. (Metafísica, 

1069b, 3-9). 
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Qual seria, portanto, o papel do homem frente a essas forças de ordem e 

desordem que constituem o cosmos? Seria, na medida de suas forças, preservar a ordem 

dada pelo deus-demiurgo. Cabe ao homem, por ser o mais divino dos seres sensíveis 

(Pol. 271e), o desenvolvimento/manutenção de dois instrumentos fundamentais para tal 

função: a política e a memória. Isso deve-se ao fato do homem possuir uma parte divina, 

não sensível (i.e. sem participação na chóra) na constituição de sua natureza: a alma. 

Durante a tutela do deus-demiurgo, o Estrangeiro deixa claro em sua narrativa 

que o homem não desenvolve nem a política e nem preserva a memória, uma vez que 

não se fazia necessário o homem atuar frente a atividade ordenadora do próprio deus. 

“Sob seu governo [do deus], não havia Estado, constituição, nem a posse de mulheres e 

crianças, pois era do seio da terra que todos nasciam, sem nenhuma lembrança de suas 

existências anteriores” (Pol., 271e – 272a).  

É frente ao abandono divino que a parte divina do homem exerce sua função: o 

homem desenvolve leis, tendo em sua memória a direção perfeita do deus-demiurgo e 

daqueles primeiros homens que vivenciaram o começo da transição da Era, assim como 

Crítias preserva na memória, tanto quanto possível, aquilo que ouviu de seu avô sobre a 

antiga e gloriosa Atenas. A natureza dessa parte divina que constitui o homem é descrita 

no Timeu da seguinte maneira:  

 

 

Quanto à espécie de alma que nos domina, é necessário ter em conta o 

seguinte: um deus deu a cada um de nós um daimon, aquilo que 

dizemos habitar no alto do nosso corpo – e dizemo-lo muito 

correctamente – e nos eleva desde a terra até àquilo que é nosso 

congénere no céu, porque somos uma planta celeste e não terrena. 

Foi desse lugar, onde se engendrou a primeira génese da alma, que a 

parte divina fez depender a nossa cabeça, que é como uma raiz e 

mantém todo o nosso corpo da posição erecta. (Tim. 90a –b) 

 

 

É essa parte do homem que é responsável pela gerência e preservação da ordem 

frente à degeneração sensível. É porque somos essa “planta celeste e não terrena” que 

nossa alma é a única parte de nós que nos possibilita tocar a imortalidade, termos não 

uma imutabilidade tal como as formas, mas um antegosto dela. Isto ocorre porque o 

homem, frente a força desordenadora da chóra, é capaz de instituir ordem assumindo o 

seu papel de “pastoreio”, de tutor ou, melhor dizendo, de governante de si e também de 

outros homens, educando sua alma e a alma de seus concidadãos, especialmente os mais 
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jovens. Quando essa parte divina não é cuidada, a natureza primitiva da chóra se 

sobrepõe. 

 

Além disto, quando há homens assim mal constituídos pelas cidades, 

as instituições políticas e os discursos produzidos em privado ou em 

público são maus; e quando ainda por cima não existem ensinamentos 

aprendidos por estes homens desde a infância que de nenhum modo 

curam destes males, então todos os maus os tornaram maus por via de 

duas coisas completamente alheias à sua vontade. Entre eles, devemos 

lançar a acusação muito mais sobre os que concebem do que os que 

são concebidos, muito mais sobre os que educam do que os que são 

educados. Todavia, devemos esforçar-nos, na medida do possível, 

através da educação e de hábitos de aprendizagem, a fugir do mal e a 

alcançar o seu contrário. (Tim. 87a– b) 

 

É necessário que os homens, portanto, na medida do possível, transmita as leis e 

eduque a alma daqueles que virão posteriormente, para que eles possuam uma alma que 

“dentro dos possíveis, seja a mais bela e melhor para governar”. (Tim. 89d) 

Mesmo que seja inevitável a degeneração e uma nova intervenção divina, 

retomando o deus-demiurgo a tutela do mundo (retornando assim a Era de Cronos) 

graças à degeneração oriunda do movimento da chóra, cabe ao homem “tanto quanto é 

permitido à natureza humana participar da imortalidade, dessa condição não deixe de 

lado nem a mínima parte. Ao cuidar sempre da parte divina que contém em si, tenha em 

ordem o daimon que habita dentro de si, bem como seja particularmente feliz” (Tim. 

90c), exercendo assim, dentro de sua autonomia, a política e as virtudes e preservando 

também sua memória histórica como paliativos para esta degeneração. 
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O seminário 11 de Lacan é sem dúvida um dos mais importantes do seu ensino. 

Isto porque é um marco teórico na sua obra. O que significa que está, nesse momento em 
particular, não só incrementando os postulados teóricos freudianos, mas criando sua própria 

constelação de conceitos e categorias. O presente trabalho pretende discutir, a partir deste 

seminário, intitulado Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, o que vem a ser o 
sujeito da psicanálise. Para tanto iremos considerar duas categorias fundamentais apresentadas 

neste mesmo seminário. Categorias que formam um binômio relevante na teoria psicanalítica 
lacaniana. A saber, as categorias de alienação e separação.  

 

SUJEITO DA PSICANÁLISE; ALIENAÇÃO; SEPARAÇÃO; 

SIGNIFICANTE. 
 

Le séminaire 11 de Lacan est indiscutablement l'un des plus importants de son 

enseignement. C'est parce que c'est un cadre théorique dans son travail. Ce qui signifie qu’à ce 
stade particulier, il ne renforce pas seulement les postulats théoriques de Freud, mais crée sa 

propre constellation de concepts et de catégories. Le présent travail se propose de discuter, à 

partir de ce séminaire intitulé Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, de ce qui 

devient le sujet de la psychanalyse. Pour ce faire, nous allons considérer deux catégories 
fondamentales présentées dans ce même séminaire. Catégories qui forment un binôme pertinent 

dans la théorie psychanalytique lacanienne. À savoir, les catégories d'aliénation et de séparation. 
 

SUJET DE LA PSYCANALYSE; ALIÉNATION; SÉPARATION; 
SIGNIFICANT.  
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A psicanálise, sabemos, tem seus próprios pressupostos. Desde Freud, passando 

pelos psicanalistas chamados de pós-freudianos até Lacan, podemos considerá-la uma 

disciplina/abordagem autônoma, com princípios éticos e epistemológicos particulares. 

Mais ainda, seus fundamentos teóricos, a constelação de conceitos pertencentes a ela é o 

que, em alguma medida, podemos dizer, a define. O que significa considerar a prática 

psicanalítica não por aquilo que ela visa, mas de onde ela parte. E de onde ela parte? 

Primeiramente da clínica, do mal-estar na civilização, que é um traço da modernidade 

que criou as condições para o seu aparecimento. E segundo, daquilo que nos foi dado 

por Freud à sua maneira, ou seja, os conceitos de inconsciente, pulsão, repetição etc. À 

sua maneira porque alguns desses termos – por exemplo inconsciente e fetiche -, já 

existiam e foram, portanto, assimilados e ressignificados pelo próprio Freud. 

 Mais aí, nessa mesma constelação de conceitos, nesse lugar fundamental onde 

reside aquilo que sustenta a prática psicanalítica há o que, possivelmente, seja o mais 

elementar e que talvez por isso, tenha sido pouco discutido pelo próprio Freud, a saber a 

noção de sujeito. Freud não fez explicitamente a pergunta “o que é um sujeito? ”. Até 

porque o método freudiano não pretendia adequar a experiência clínica a um constructo 

teórico prévio e, portanto, não faria sentido definir previamente o sujeito. Ao contrário. 

A genialidade de Freud foi ter criado a psicanálise não para os sintomas de sua época, 

mas, como dissemos, a partir deles. Freud estava tão mobilizado pelas suas pacientes 

histéricas que coube a Lacan responder à questão sobre o estatuto do sujeito da 

psicanálise. É claro que as duas tópicas freudianas apontam para uma teoria do sujeito, 

mas a rigor, não podemos considerar que essa questão tenha sido abordada na obra 

freudiana. Como dissemos, foi Lacan que, no seu retorno a Freud, retomou essa questão 

mostrando que, em algum grau, o que nós poderíamos considerar como o sujeito para 

Freud é o sujeito cartesiano.   O presente trabalho pretende discutir um pouco sobre o 

que vem a ser o sujeito na psicanálise e sua relação com as categorias lacanianas 

alienação e separação apresentadas por Lacan no Seminário 11, Os quatro conceitos 

fundamentais da psicanálise. 

A psicanalista Colette de Soler, ao final daquilo que lhe coube, ou seja, ao 

término do seu primeiro texto publicado no livro Para ler o seminário 11 de Lacan, 

texto intitulado O sujeito e o Outro, afirma: “Quando dizemos que o sujeito não é 
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substancial, não podemos esquecer que a psicanálise afirma curar ou mudar algo no 

nível do sintoma, que é um nível substancial, operando sobre o sujeito sem substância. 

A ambição da psicanálise é ...vasta”1. 

Se o sujeito da psicanálise é, como afirma Colette de Soler, sem substância ele 

só o é por ser justamente um efeito. Ou seja, ele é aquilo que é produzido por uma 

causa, por aquilo que, no tempo, o antecede. Ele, o sujeito, é, portanto, um resultado. 

Mas um resultado de quê? Lacan, no Seminário 11, seminário sobre o qual se dedica 

Colette de Soler nesse texto, esclarece melhor essa articulação entre sujeito e o que o 

causa, a saber, significante. O que já está, pelo menos de modo implícito, em textos 

anteriores ao Seminário 11. No texto de 1949, O estádio do espelho como formador da 

função do eu se referindo a imagem da criança refletida no espelho Lacan escreve:  

 

A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser 

mergulhado na impotência motora e na dependência da amamentação 

que é o filhote de homem nesse estádio de infans parecer-nos-á pois 
manifestar, numa situação exemplar, a matriz simbólica em que o [eu] 

se precipita numa forma primordial, antes de se objetivar na dialética 

da identificação com o outro e antes que a linguagem lhe restitua, no 
nível universal, sua função de sujeito.  

LACAN (1998, p. 96-103) 

 

Outro exemplo é o texto de 1960, portanto quatro anos antes do seminário, 

Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente. Nele Lacan escreve: “nossa 

definição de significante (não existe outra) é: um significante é aquilo que representa o 

sujeito para outro significante. Logo em seguida ele escreve: “sujeito é aquilo que o 

significante representa para outro significante”2. Apesar de Lacan, nesses dois textos 

publicados nos Escritos, não estar definindo, no sentido filosófico, o sujeito em relação 

ao significante e vice-versa, aí já está adiantada uma relação de reciprocidade entre o 

sujeito e o significante que acompanhará grande parte da obra de Lacan. 

 Esse significante, que representará o sujeito para outro significante, de onde 

vem ele? Lacan dirá que ele vem de um Outro lugar. Esse outro lugar é o que Lacan 

chama também de “tesouro dos significantes” ou “lugar prévio do sujeito do 

                                                             
1 SOLER (2012) 
2 LACAN (1960) 
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significante”, ou seja, é uma espécie de lugar mítico onde todos os significantes 

existem, onde todos os discursos e palavras de uma língua habitam. Nas palavras de 

Lacan: “O outro é o lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo 

que vai poder presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem que 

aparecer”3.  

Antes do primeiro choro, do primeiro grito, a criança já faz parte do universo 

simbólico da família. Aliás, antes mesmo de nascer, de ser planejada pelo casal. E é por 

esse caldo significante que a criança será acolhida ao nascer. Quando nasce, quando 

vem ao mundo, entre a necessidade – expressa pelo primeiro grito – e o outro (os pais, 

tios, professores/cuidadores, por exemplo), surge uma interpretação, interpretação dessa 

mesma necessidade. Ou seja, esse outro dá sentido ao que a criança está manifestando 

enquanto simples vivo. O grito ou o choro, nesse momento específico da vida do 

vivente é, nada mais que um fenômeno de corpo que em si nada diz, nada comunica. E 

só o fará, ou seja, só comunicará a partir do sentido que o outro, esses pais, familiares, 

cuidadores, darão. 

 Esse sentido, que vem do outro, poderá fazer desse choro um significante 

específico. É o que leva Lacan à formulação conhecida que diz respeito à reflexão da 

mensagem. Ou seja, nós a recebemos do outro de forma invertida. O bebê receberá a 

mensagem, o sentido de seu choro, de sua demanda, desse outro a que “se dirige”. 

 

O outro, como sítio prévio do puro sujeito do significante, ocupa a 

posição mestra, de dominação, antes mesmo de ter acesso à existência, 
para dizê-lo com Hegel e contra ele, como absoluto Senhor/Mestre. 

Pois o que é omitido na moderna teoria da informação é que só se 

pode sequer falar de código quando já é o código do Outro; ora, é de 
algo bem diferente que se trata na mensagem, uma vez que é por ela 

que o sujeito se constitui, uma vez que é do Outro que o sujeito recebe 
a própria mensagem que emite.  

LACAN (1998, p. 821) 

 

Tudo surge para Lacan da estrutura significante4. Sendo o significante, como 

dissemos acima, o que representa o sujeito para outro significante. 

                                                             
3 LACAN (1992, p. 200) 
4 LACAN (1988, p. 202). 
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A esse significante específico, o primeiro, que condiciona toda a cadeia que 

representará o sujeito, Lacan chama de S1, que é, grosso modo, nada mais que o 

significante que marca a passagem do organismo ao corpo, mas que ao mesmo tempo, 

por ser inaugural, é desprovido de significado, pois sozinho nada representa. Ele é o 

marco dialético, uma espécie de tese inaugural, que coloca o sujeito em movimento 

sempre em relação a um Outro “pelo fato de que o sujeito depende do significante e de 

que o significante está primeiro no campo do Outro”. Mas essa passagem do vivo à 

linguagem se dá necessariamente na presença do Outro, a partir de um outro 

significante, S2, que colocará a cadeia em movimento. E esse sentido dado pelo outro, 

entendendo o outro como “o lugar em que se situa a cadeia de significante que comanda 

tudo que vai poder presentificar-se do sujeito”5 é precisamente aquilo que possibilita o 

seu o oposto, ou seja, esse sujeito a entrar no campo do sentido. De modo que, a entrada 

no campo do sentido o leva a perda de seu ser. Nessa encruzilhada mortífera entre ser e 

sentido (não-ser) a única possibilidade de não se aniquilar é não escolhendo pela via do 

não sentido, que não é a via da alienação. Ao mesmo tempo, se a escolhe está 

condenado ao silêncio.  

Quando Lacan apresenta o aforismo “eu sou onde não penso” invertendo o 

cogito cartesiano, ele está dando ênfase a divisão constitutiva do sujeito do significante. 

O que significa que ser e pensar não coincidem justamente porque o sujeito lacaniano é 

barrado, fendido, dividido pela incidência da linguagem no vivente.           

A figura 2, logo abaixo, representa essa impossibilidade. Se no aforismo 

cartesiano ser e pensamento coincidem, ou seja, se a fórmula “penso, logo, sou” reitera 

a noção cartesiana que condiciona a existência ao pensamento e vice-versa, para Lacan, 

há uma diferença (a partir da sua ida a Freud) fundamental que diz respeito ao estatuto 

do sujeito da psicanálise e da filosofia cartesiana. Primeiro, o sujeito da psicanálise é o 

sujeito do inconsciente. Segundo, o sujeito da psicanálise não tem substância.  

Lacan ressalta, inclusive, que o sujeito cartesiano, ou o sujeito do cogito, só 

existe quando afirma para si “eu penso” o que significa que é tão efêmero quanto o 

sujeito do inconsciente, que se manifesta nos lapsos, sonhos, parapraxias etc.  Essa 

distinção é importante, pois o sujeito cartesiano é justamente o shifter, que designa o 

                                                             
5 LACAN (1988, p. 200) 
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sujeito da enunciação, mas que só existe, segundo Lacan, quando nesse átimo que dura 

a afirmação “penso, logo existo”. 

 

Sujeito cartesiano: 

 

 
Fig. 1 

 

 

Sujeito da psicanálise: 

 

                Ou não sou  Ou não penso 

   
Fig. 2 

 

O Sujeito da psicanálise é, portanto, o sujeito alienado pela linguagem, pelo 

significante. Ele é o sujeito do significante ou, em outras formulações, o sujeito do 

desejo ou sujeito do inconsciente. Aqui é importante uma observação: esse “do”, “da”, 

tão recorrente na psicanálise guarda, na maioria dos casos, uma ambiguidade preciosa. 

Vemos esse “do”, por exemplo nas categorias criadas por Lacan “Nome-do-pai”, 

“subversão do sujeito” etc. Ele carrega essa duplicidade de sentido, pois é tanto um caso 

de genitivo subjetivo/ativo quando de genitivo objetivo/passivo. O que é curioso, pois 

são casos que preservam a relação sujeito/objeto tão cara à psicanálise. Nesse caso 

especificamente, quando falamos “sujeito do inconsciente”, “sujeito do significante”, 

“sujeito do desejo”, estamos explicitando de alguma forma a ambiguidade da posição do 

termo sujeito frente a esses significantes. Ora funcionando como objeto, ou seja, 

submetido ao outro termo, ora ganhando protagonismo semântico no sintagma. O que 
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aponta para essa circularidade assimétrica citada por Lacan no capítulo XVI do 

Seminário 11 O sujeito e o outro(I): a alienação.  

Importante destacar que Lacan considera que a alienação, etapa de emergência 

do sujeito do inconsciente é fruto de uma operação de caráter lógico. Lacan vai mesmo 

buscar na lógica proposicional e em um conectivo específico uma maneira de explicar o 

processo de captura do sujeito pela linguagem: “trata-se de um vel da primeira operação 

essencial que funda o sujeito”6. Esse vel que representa um ou – também representado 

pelo símbolo   -  é um dos muitos conectivos lógicos existentes e representa uma 

disjunção exclusiva.7 Ou seja, é o vel que condenará o sujeito que aparecerá, 

necessariamente, como sentido - produzido pelo significante.  

O exemplo usado por Lacan é muito particular. A proposição usada por ele será 

a ameaça do assaltante: A bolsa ou a vida8. O que significa que tendo a bolsa ou a vida a 

proposição é verdadeira. 

 Talvez exista uma certa confusão na interpretação da sentença.  A proposição 

poderia ser colocada nos seguintes termos: Ou a bolsa ou a vida. Trata-se, como 

afirmamos acima, de um caso de disjunção exclusiva, que se caracteriza pela exclusão 

mutua e necessária das duas alternativas/proposições.  

Por exemplo: ou eu vou à serra ou eu vou ao litoral. Logo, uma disjunção 

exclusiva só será verdadeira se uma e somente uma das proposições for verdadeira. 

Importante frisar, no caso do exemplo de Lacan, que uma coisa é a proposição ser 

atendida logicamente outra é ela fazer sentido, ter razoabilidade. Se tomarmos a 

proposição simples p: ou irei à praia e q: ou vou à serra e combinarmos formando a 

proposição p   q (lê-se ou p ou q) teremos: 

Tabela de verdade da disjunção exclusiva: 

 

                                                             
6 LACAN (1988, p. 205) 
7 Os conectivos lógicos são símbolos ou palavras utilizadas para conectar uma ou mais sentenças ou 

posições que são sentenças declarativas formadas por palavras ou símbolos que me permitem julgá-las 

como falsas ou verdadeiras. Os conectivos lógicos mais comuns são cinco: E (conjunção), Ou (disjunção 

inclusiva), Ou, ou (disjunção exclusiva), Se, então (condicional) e Se e somente se (bi condicional).  
8 LACAN (1988, p. 207). 
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Se p é verdadeira e q é verdadeira a proposição p   q é falsa (impossível ir à 

serra e à praia ao mesmo tempo); se p é verdade e q é falsa a proposição p v q é 

verdadeira; se p é falsa e q é verdade p   q é verdade; se p e f são falsas p   q é falsa 

(pois não é possível que ao menos uma das proposições não sejam atendidas).  

No caso da proposição lacaniana, obviamente, a questão é qual combinação de 

proposições preserva a vida, perder o ser. Nesse caso p deve ser falso, ou seja, a bolsa 

deve ser perdida, e q deve ser verdadeira, o que significa a preservação da vida. Uma 

outra forma de compreender esse esquema lógico é considerar a relação entre ser e 

pensar   como mostra a figura 2. 

As partes em jogo no vel da alienação de Lacan são o sujeito e o Outro. E há, 

como nos diz Lacan, uma dissimetria nessa relação: 

 

Aqui os processos devem, certamente, ser articulados como circulares 

entre o sujeito e o Outro – do sujeito chamado ao Outro, ao sujeito 

pelo que ele viu a si mesmo aparecer do campo do Outro, do Outro 
que lá retorna. Este processo é circular, mas, por sua natureza, sem 

reciprocidade. Por ser circular é dissimétrico.  
 LACAN (1988, p. 203) 

 

Ou seja, não há simetria nessa relação! O sujeito já está em desvantagem 

incontornável! Sua única saída é desaparecer, não ser, ou seja, sua afânise. O que 

significa que a condição de o sujeito ascender à subjetividade, seu aparecimento como 

falta-a-ser, é seu desaparecimento como ser. Esse processo de precipitação na lógica do 

significante é também o processo de estabelecimento de uma falta produzida por essa 

escolha forçada que impossibilita o ser para o sujeito. 

Nessa dinâmica Lacan mostrará que duas faltas se recobrem. Uma é aquela que 

o vivo perde ao decidir pela adesão à via sexuada. Tal falta, Lacan denomina de real, 

pois diz respeito aquilo que não poderá ser restituído por se tratar de um divórcio de 

uma suposta condição de puro vivo. A outra é aquela que é coberta pelo significante e 

que possibilita a esse vivo, com a sua entrada no mundo no sentido, na “via da 
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escravidão”9 dar continuidade a sua existência corporal trazendo a resolução para suas 

necessidades biológicas a partir do uso da linguagem. É o que ocorre quando o recém-

nascido grita. Esse grito, que se torna um clamor ao ser interpelado pelo outro, terá, 

desse mesmo outro, seu sentido. 

 Esse significante, que representa tanto uma falta (falta de significado) como 

uma demanda, na medida que mobiliza o outro, que fornece o significante da resposta, 

S2, coloca em funcionamento a cadeia do sentido estabelecendo o par elementar da 

cadeia, S1-S2.  Portanto, é a resposta ao apelo, ao grito, que dará, retroativamente, o 

sentido a S1.  

Esse é o movimento de captura pelo significante que, a partir do campo do 

Outro, leva o vivo, pela sua submissão à via sexuada, necessariamente a uma perda, 

perda essa que não se pode restituir. Essa falta, que se instaura a partir do campo do 

Outro, produz a marca permanente no sujeito. É o custo, é o que se paga pela morte 

inevitável ocasionada pela sua entrada na linguagem. 

 O que está em jogo nada mais é do que a entrada do ser vivo na linguagem, ou 

seja, como esse ser vivo, esse pequeno organismo, esse pequeno animal se socializa.  

Essa primazia do significante no ensino de Lacan dura, pelos menos, até 1973. É 

um momento de seu ensino onde o real e o imaginário estão subordinados ao simbólico. 

A partir desta data, ou seja, da década de setenta, os três registros, Real, Simbólico e 

Imaginário, tornam-se equivalentes. Mas essa é uma outra questão. O que nos interessa 

é compreender um pouco como a psicanálise subverte as concepções de sujeito 

propostas por Descartes, kant, Hegel, Foucault, enfim, todas aquelas que a filosofia 

moderna produziu. 

Outra categoria presente no Seminário 11 e igualmente importante é a de 

separação. Ambas, alienação e separação formam um binômio que nessa fase do 

ensino de Lacan é importantíssimo. Inclusive para pensar o fenômeno da psicose, o que 

não trataremos aqui. 

 São, portanto, dois operadores fundamentais para compreender como o sujeito 

se constitui. Esses dois momentos essenciais na história do vivente determinarão, 

                                                             
9 LACAN (1988, p. 207) 
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podemos considerar assim, a sua relação com a alteridade. A separação é o momento da 

resposta. Ou seja, de como esse corpo, depois de ter sido habitado pela linguagem, 

depois de ter-se alienado, responderá a esse Outro que a forneceu. O que dependerá, 

claro, de como esse outro o toma, lida com esse sujeito. Ou seja, se em um primeiro 

momento temos a tomada do corpo pulsional pela linguagem, que como já dissemos, 

vem do campo desse Outro, e que dá a esse corpo uma outra economia própria da lógica 

significante, nesse segundo momento o que está em jogo é fundamentalmente o desejo 

do outro.  

O sujeito não está condenado à alienação no campo do Outro. Por isso esse 

segundo momento, essa segunda operação, onde há a passagem da condição de alienado 

para a de separado. O outro o inclui, e disso se trata o primeiro momento, o da 

alienação. Mas esse mesmo outro, na medida que se mostra como faltoso, ou seja, na 

medida em que inclui o sujeito alienado na condição de ‘mais um objeto’, dá a ele, a 

esse sujeito alienado, as condições para que advenha como faltoso; dá a ele a falta, que é 

a condição de entrada na dialética do desejo e, portanto, de aparecimento definitivo 

como sujeito barrado. Ele se dá conta de que a falta é aquilo que na relação coincide. Se 

dá conta da falta constitutiva do Outro:  

 

Nesse intervalo contando os significantes, que faz parte da estrutura 
mesma do significante, está a morada do que, em outros registros de 

meu desenvolvimento, chamei de metonímia. É de lá que se inclina, é 

de lá que desliza, é de lá que foge como furão, o que chamamos de 
desejo. O desejo do Outro é apreendido naquilo que não cola, nas 

faltas do discurso do Outro, e todos os por-quês?  da criança 

testemunham menos de uma avidez da razão das coisas do que 

constituem uma colocação em prova do adulto, um por que será que 
você me diz isso? Sempre re-suscitando de seu fundo, que é o enigma 
do desejo do adulto.  

LACAN (2008, p. 209) 

 

Lacan nessa passagem, apesar de seu humor genial e preciso, nos dá outra 

perspectiva para a interpretação dos jogos infantis dos ‘por quês? ’. É a marca de uma 

falta que direciona a questão. É a falta do outro que a criança está querendo marcar:  

 

Pela separação o sujeito acha, se podemos dizer, o ponto fraco do 

casal primitivo da articulação significante, no que ela é de essência 
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alienante. É no intervalo entre esses dois significantes que vige o 

desejo oferecido ao balizamento do sujeito na experiência do discurso 
do Outro, do primeiro Outro, com o qual ele tem que lidar, ponhamos, 

para ilustrá-la, a mãe, no caso. É no que seu desejo está para além ou 

para aquém no que ela diz, no que ela intima, do que ela faz surgir 
como sentido, é no seu desejo é desconhecido, é nesse ponto de falta 
que se constitui o desejo do sujeito. 

LACAN (2008, p. 213-214) 

 

É a partir dessa marca, da marca dessa falta que o Outro aparece como faltante, 

que a falta da falta se exclui colocando esse sujeito em causa. O incluindo, o sujeito, 

como faltante no deslizamento metonímico, na “dialética dos objetos do desejo”10. Nas 

palavras de Lacan: 

 

Uma falta recobre a outra. Daí a dialética dos objetos do desejo, no 

que ele faz a junção do desejo do sujeito com o desejo do Outro – há 

muito tempo que eu lhes disse que era a mesma coisa – essa dialética 

passa pelo seguinte: que aí ele não é respondido diretamente. É uma 
falta engendrada pelo tempo precedente que serve para responder à 
falta suscitada pelo tempo seguinte.  

LACAN (2008, p. 210) 

 

Uma falta vai, portanto, recobrindo a que a antecedeu em um movimento 

sucessivo e contínuo que marca a entrada definitiva do sujeito na linguagem como 

barrado, e, portanto, como sujeito desejante. Submetido, assim, aquilo que Lacan 

apresentou no seu seminário imediatamente anterior, Seminário 10, como objeto causa 

do desejo, o objeto pequeno a. E dessa relação entre o sujeito barrado e a, representada 

pelo matema $<>a, surge a fantasia, outra categoria importante tanto na obra de Freud 

quanto na de Lacan que traz sempre notícias dessa divisão.  

No matema da fantasia esse articulador lógico representado pelo símbolo <>, 

quando cortado horizontalmente nos dá os conectivos de disjunção inclusiva (v) e 

conjunção (∧) mostrando que, também essa relação sujeito-objeto não deixa de ser uma 

relação lógica e efeito da operação de separação.  

                                                             
10 LACAN (2008, p. 210) 
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Assim, se o sujeito, em um primeiro momento, o da alienação, está submetido ao 

significante que vem do Outro, em um segundo momento, o da separação, o que está em 

questão é o desejo desse Outro. Ou seja, esse Outro não como linguagem, como tesouro 

dos significantes, mas como o Outro do desejo. E a partir da relação com o desejo desse 

Outro, que se mostra barrado, desejante, faltosos, é que o sujeito como faltante advém, 

agora de alguma maneira submetido à sua própria falta.  

O sujeito para Lacan é, portanto, efeito dessas duas operações. Operações que, 

como vimos de maneira breve, comporta a fantasia desse sujeito. Lacan irá propor 

posteriormente a separação em outros termos. Ou seja, pensará a separação como 

“travessia da fantasia” a partir do posicionamento do analista como objeto a. O que terá 

inúmeros desdobramentos clínicos. Importante destacar que essas operações são 

exclusivas do sujeito neurótico. Na psicose irão operar, para Lacan, outros mecanismos 

que serão teoricamente fundamentais para o estabelecimento da clínica lacaniana das 

psicoses. 
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Este texto tem por finalidade mostrar de que maneira o conceito de espaço é 

trabalhado na epistemologia filosófica de Gareth Evans à luz de uma possível relação com a 

“Estética Transcendental”, parte da primeira crítica kantiana. Declaradamente influenciado pela 
interpretação strawsoniana – especialmente por seu The Bounds of Sense –, Evans não se 

compromete com a verificação da correção exegética da análise de Strawson. Interessa, nessa 

leitura, a concepção acerca da natureza que Strawson atribuiu a Kant. Para entendermos como 

isso se relaciona com o pensamento de Evans, será analisado o item 6.3 “Egocentric spatial 
thinking: ‘here’” do capítulo 6 intitulado “Demonstrative Identification”, do livro The Varieties 

of Reference, no qual Evans argumenta que há uma interdependência necessária entre a 

possibilidade de identificar ou individuar objetos com base exclusivamente em nossas 
informações perceptivas (não-conceituais) sobre o objeto disponível no presente, por um lado, 

ou a possibilidade de identificar ou individuar lugares, por outro lado. 

 

ESPAÇO; NATUREZA; IDENTIFICAÇÃO; OBJETOS.  
 

This text aims to show how the concept of space is worked in Gareth Evans' 

philosophical epistemology in the light of a possible relationship with the “Transcendental 
Aesthetics”, part of the first Kantian critique. Reportedly influenced by the Strawsonian 

interpretation – especially his The Bounds of Sense – Evans is not committed to verifying the 

exegetical correctness of Strawson's analysis. Interested in this reading is the conception of 
nature that Strawson attributed to Kant. To understand how this  relates to Evans's thinking, we 

will look at chapter 6.3 “Egocentric spatial thinking: 'here'” in Chapter 6 entitled 

“Demonstrative Identification” from The Varieties of Reference, in which Evans argues that 

there is an interdependence between the ability to identify or individualize objects based solely 
on our perceptual (non-conceptual) information about the object available at present on the one 

hand, or the ability to identify or individualize places on the other. 

 

SPACE; NATURE; IDENTIFICATION; OBJECTS.  
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Na primeira seção da “Estética transcendental”, intitulada “No espaço”, 

Immanuel Kant (1724-1804) argumenta sobre a necessidade do espaço na constituição 

das intuições externas. Para o autor, o espaço seria a condição de possibilidade dos 

fenômenos, que podem ser definidos como objetos indeterminados de uma intuição 

empírica. O espaço não possui uma dependência em relação aos fenômenos internos: 

trata-se de uma representação a priori independente da percepção externa e condição de 

posses da mesma. Nas palavras de Kant: 

 

O espaço não é um conceito empírico, extraído de experiências 
externas. Efetivamente, para que determinadas sensações sejam 

relacionadas com algo exterior a mim (isto é, com algo situado num 

outro lugar do espaço, diferente daquele em que me encontro) e 

igualmente para que as possa representar como exteriores [e a par] 
umas das outras, por conseguinte não só distintas, mas em distintos 

lugares, requere-se já o fundamento da noção de espaço. Logo, a 

representação de espaço não pode ser extraída pela experiência das 
relações dos fenômenos externos; pelo contrário, esta experiência 

externa só é possível, antes demais, mediante essa representação.  

 

KANT (2001, p. 90) 
 

 

O ponto discutido por Evans tem como objetivo a investigação das condições 

necessárias para a objetividade do pensamento. Para que esse pensamento seja possível, 

o filósofo propõe que o sujeito possua a capacidade de discriminar (conhecer)1 um 

objeto. Evans faz referência ao que ele vai chamar de Princípio de Russell. Segundo 

esse princípio, conhecer é entendido como uma capacidade de individuar ou discriminar 

um objeto particular dos demais objetos. Após uma análise do que seria necessário para 

que essa discriminação – identificação – ocorra, Evans conclui que para pensar sobre a 

identificação demonstrativa (uma identificação baseada exclusivamente nas 

informações puras, não-conceituais, disponíveis no presente) de objetos há uma 

necessidade de pensar primeiramente no que está envolvido na identificação de lugares. 

Cada lugar particular possui uma identificação através da relação espacial entre os 

objetos constituintes do quadro de referências perceptivas do sujeito.  Para compreender 

                                                             
1 “I shall suppose that the knowledge which it requires is what might be called discriminating 

knowledge: the subject must have a capacity to distinguish the object of his judgement from all other 

things.” EVANS, Gareth. The Varieties of Reference. Editado por John McDowell. Oxford: Oxford 

University Press, outubro 1982,, p.89 
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a identificação dos objetos, seria necessária a compreensão da identificação de lugares, 

a partir dessa interdependência entre lugares e entre os objetos. A identificação de um 

lugar está relacionada com a referência de inúmeros objetos, incluindo a mudança que 

pode ocorrer a eles conforme o tempo. 

Para que os objetos possam ser pensados como tendo uma existência no espaço 

independentemente da percepção e que exista um conceito verdadeiro de espaço, o 

sujeito que pensa deve possuir a capacidade de representar lugares, que é expressa pela 

noção de “mapa cognitivo”, noção essa que é definida por Evans como “a representation 

in which the spatial relations of several distinct things are simultaneously represented.”2 

De acordo com o crescimento e ampliação do conhecimento do sujeito, os alcances das 

representações espaciais do mesmo aumentam gradativamente. E mesmo não tendo a 

capacidade de ter a identificação fundamental de todo o universo, o que está em questão 

seria o sujeito possuir a ideia do que uma identificação fundamental de um lugar 

envolve.  

Um mapa cognitivo é uma representação espacial absolutamente transcendente 

de qualquer ponto de vista particular do mundo, um pensamento, ao ser sustentado por 

esse mapa, faz com que o sujeito possua um pensamento objetivo sobre o espaço. Um 

pensamento objetivo sobre o espaço seria sobre um espaço sem nenhum “aqui” ou “lá”, 

os lugares são representados da mesma forma, e ao pensar no lugar o sujeito produziria 

uma representação a partir de ponto de vista algum.  Nesse tipo de pensamento, o 

sujeito possui a capacidade de pensar sobe si mesmo como um objeto pertencente ao 

espaço pensado. Esses outros pensamentos espaciais que incluem o “aqui” são 

pensamentos sobre lugares que também permitem pensar “lá”,” atrás”, “na frente”, 

“esquerda” “direita”.  Assim, o sujeito seria o centro do espaço que ele pensa, sendo um 

ponto de origem. Esse pensamento é nomeado pensamento espacial egocêntrico.  

 

 
To understand how "here'-thoughts work, we must realize that they 

belong to a system of thoughts about places that also includes such 

thoughts as 'It'sF over there', 'It's F up there to the left', F a bit behind 
me'. ‘Here'-thoughts are merely the least specific of this series. We 

may regard this as an egocentric mode of thought. 

 

EVANS (1982, p. 153) 
 

 

                                                             
2 EVANS, Gareth. The Varieties of Reference. Editado por John McDowell. Oxford: Oxford University 
Press, outubro 1982,, p.151 
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O espaço egocêntrico só seria possível no caso de um animal em relação ao qual 

existe uma rede de conexões entre a entrada perceptual e a produção comportamental. 

Nos termos espaciais egocêntricos são formulados os conteúdos de nossas experiências 

espaciais e onde nossos planos comportamentais são expressos.  

O termo “egocêntrico” usado pelo autor em questão tem a sua utilização 

próxima ao significado literal, porém o enfoque aqui apresentado direciona-se ao uso do 

vocabulário egocêntrico. Evans específica em seus escritos que uma informação sobre 

uma posição no espaço não é uma informação sobre um espaço especial e sim um tipo 

especial de informação sobre o espaço no qual o conteúdo é especificado em um 

vocabulário espacial egocêntrico. De acordo com o sentido atribuído a este vocabulário 

os seus termos devem se referir unicamente a pontos tridimensionais.   

No decorrer de sua argumentação no capítulo 6, Evans começa a considerar o 

elemento espacial no conteúdo não conceitual da informação adquirida por percepção. 

Ao ouvir um som, o sujeito o considera vindo de alguma posição no espaço. Essa 

direção aparente do som faz parte do conteúdo do estado informacional onde as coisas 

são objetos. Quando os termos são compreendidos dessa maneira, eles não especificam 

o conteúdo da informação que foi incorporada na percepção direcional. Esses conteúdos 

não conceituais de estados informativos perceptivos não são experiências perceptivas, 

estados de um assunto consciente, o que se torna visível na relação entre a entrada 

auditiva e a produção comportamental ao se processar uma informação. O autor 

apresenta como exemplo a reflexão sobre o fato de que um adulto consciente pode 

exibir respostas que são direcionais aos estímulos com a variedade espacial sem ter uma 

experiência consciente associada, onde esse adulto negaria de forma verdadeira que está 

percebendo algo. Para enfatizar esse exemplo, o autor utiliza um caso estudado por L. 

Weiskrantz3 onde um paciente com lesão cerebral foi capaz de apontar para uma fonte 

de luz, mesmo alegando que não podia ver nada.  

Um ponto importante no meio dessa análise da filosofia de Evans é recordar que 

com todo esse estudo de informações perceptuais, entrada, produção comportamental, o 

que está em questão não seria apenas que um sujeito da experiência tenha pensamentos 

sobre a experiência, mas sim, que ele tenha pensamentos sobre o mundo. A experiência 

perceptual consciente será alcançada quando a informação sensorial servisse de entrada 

para um conceito pensante (sistema de raciocínio), não estando apenas relacionada a 

                                                             
3Psicólogo britânico cuja obra se concentra em grande parte sobre temas da neurociência cognitiva, é 

creditado pela descoberta do fenômeno da visão cega. 
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disposições comportamentais, fazendo com que os pensamentos do sujeito dependam 

das propriedades de informações da entrada. Assim, ao existir essa ligação, seria correto 

dizer que o sujeito recebe e possui uma informação, o que torna possível a produção de 

um pensamento sobre o mundo. 

 Os pensamentos não são produções acidentais, de forma nítida, existe uma 

dependência entre as ações do sujeito e os seus pensamentos, fazendo surgir um vínculo 

entre pensamentos, aplicação de conceitos e comportamentos. Nas palavras de Evans: 

 

 
Of course the thoughts are not epiphenomena; what a conscious 

subject does depends critically upon his thoughts, and so there must be 

links between the thinking and concept-applying system, on the one 
hand, and behaviour, on the other. After all, it is only those links 

which enable us to ascribe content (conceptual content now) to the 

thoughts. Further, the intelligibility of the system I have described 

depends on there being a harmony between the thoughts and the 
behaviour to which a given sensory state gives rise. (This will seem 

adventitious only to those who forget that the concepts exercised in 

the thoughts are learned by an organism in which the links between 
sensory input and behaviour have already been established.) 
 

 EVANS (1982, p. 158-159) 

 

 

 A exigência dos conteúdos conceituais não é feita por Evans (pelo menos não no 

item 6.3 “Egocentric spatial thinking: ‘here’” do capítulo 6 intitulado “Demonstrative 

Identification”) quando o conteúdo da experiência consciente está em questão. Ele não 

sugere que somente os aspectos de informações do input sensorial em que o sujeito 

possui conceitos possam formar sua experiência. O sujeito pode ser capaz de identificar 

sons vindos de lugares, sem que seja necessário que ele possua o conceito egocêntrico. 

 Além da informação espacial perceptiva puramente auditiva, a percepção tática- 

cinestésica também se torna alvo de análise e se aproxima de uma avaliação da 

complexidade subjacente a uma concepção comum do espaço egocêntrico. Esse tipo de 

percepção produz informação espacial mais abundante do que a auditiva, porém elas 

possuem pontos em comum, como por exemplo, o de serem classificadas em termos 

egocêntricos. Uma consequência seria que as percepções dos dois sistemas serão 

utilizadas para produzir uma imagem unitária do mundo. O que nos traz outra relação 

com o pensamento kantiano, que argumenta sobre a representação de um espaço único, 
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que mesmo quando pensado em várias partes o que ocorre são referências de partes de 

um mesmo espaço.  

 

 

Estas partes não podem anteceder esse espaço único, que tudo 

abrange, como se fossem seus elementos constituintes (que 
permitissem a sua composição); pelo contrário, só podem ser pensados 

nele. É essencialmente uno; a diversidade que nele se encontra e, por 

conseguinte, também o conceito universal de espaço em geral, assenta, 
em última análise, em limitações. 

 KANT (2001, p. 91) 

 

 

 Até o momento temos como objeto de análise os pensamentos com conteúdo 

espaciais egocêntricos ligados de forma direta às noções perceptivas do sujeito. Porém, 

se o sujeito em questão for consciente de uma concepção de espaço egocêntrico, 

incluindo os elementos conceituais, parece possível que esse sujeito tenha capacidade de 

considerar um pensamento sobre um lugar ou posição em um espaço egocêntrico que 

ele perceba atualmente ou não. O sujeito ao praticar uma ação de colocar uma garrafa de 

whisky ao lado da cama, e em outro momento tem um pensamento “'There's a bottle of 

whisky there”4, se supõe que o sujeito tem um lugar em mente definido, existindo um 

pensamento determinado “aqui”. Logo, o sujeito possui a capacidade de escolher uma 

posição no espaço egocêntrico e de se manter conectado disposicionalmente estável 

com ela. Evans argumenta que quando o sujeito tem uma Ideia de um lugar, ele sabe a 

qual lugar seu pensamento está se referindo. Isso deverá ser manifestado nas conexões 

naturalmente estáveis, e a capacidade do sujeito de possuir pensamentos sobre o lugar se 

dá sobre essa conexão com o mesmo. É importante ressaltar que isso não vale somente 

para pensamentos sobre lugares e posições específicos no espaço egocêntrico, mas 

também para pensamentos que são expressos com “aqui”. 

  Quando um sujeito tem a capacidade de pensar objetivamente, ou seja, pode 

pensar a partir de um mapa cognitivo de qualquer região, deve ter conhecimento na 

identificação de lugares quando impõe o seu conhecimento das relações espaciais 

objetivas em um espaço classificado como egocêntrico. Exemplifica Evans:  

 

                                                             
4EVANS, Gareth. The Varieties of Reference. Editado por John McDowell. Oxford: Oxford University 
Press, outubro 1982, p. 161 
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The subject must move continously through space if at all); and the 

course of that movement must (together with how things are disposed 
in space) determine, and hence be determinable on the basis of, the 

course of the subject's perceptions. It must be possible for the subject 

to engage in the kind of reasoning exemplified by the following: `If I 
am between Balliol and Blackwell's (if here = between Balliol and 

Blackwell's (if here = between Balliol and Blackwell's), then that must 

be Trinity: and if I went on a bit in this direction, then I would be able 

to see the High. 

 EVANS (1982, p. 162) 

 

 

 Nessa situação, seria possível de várias formas efetuar uma coordenação entre o 

espaço egocêntrico e o espaço objetivo do sujeito. Cada modo de efetuar a coordenação 

implica em uma identificação entre os pontos discrimináveis no espaço egocêntrico e 

pontos em um no espaço objetivo ou alocêntrico. Para que as proposições de identidade 

sejam verdadeiras, o sujeito deve ser capaz de descobrir em que lugar no mundo (o 

mundo pensado objetivamente, para além do que está ao alcance dos sentidos do 

sujeito) está a partir do lugar particular que está ao alcance dos seus sentidos.  Assim, 

cito Evans: 

 

 

Someone who has a cognitive map of Oxford, for example, must be 
able to contemplate the imposition of the map in the course of his 

travels (perhaps in a very dense fog).'If I am here, midway between 

Balliol and the Bodleian, then that must be Trinity, and so the High 

must be down there. 

 EVANS (1982, p. 162-163) 

 

 

No caso de qualquer sujeito capaz de pensar em um mundo espacial objetivo 

deve ser atribuída essa capacidade. Esse tipo de pensamento apresenta dois lados:  o 

primeiro diz respeito a uma capacidade de representação do mundo espacial através de 

um mapa cognitivo; porém, para que isso seja possível é necessário que o sujeito 

compreenda a ideia de que ele mesmo é um dentre outros objetos localizados no espaço 

representado pelo mapa cognitivo, como um dos pontos representáveis. Somente 

quando o sujeito pensa em si mesmo como localizado no espaço (um mundo objetivo 

independente dele) existe a possibilidade do espaço egocêntrico desse sujeito ser um 

espaço propriamente dito. Isso significa que além de pensar sobre o mundo de forma 

objetiva, ele também possui a capacidade de localizar seu espaço egocêntrico no interior 

de um mapa cognitivo de um espaço uno objetivo. O Segundo lado deixa-se expresser 
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na seguinte passagem: “the subject must be able to think of the relation in which he 

stands to a tree that he can see as an instance of the relation in which (say) the Albert 

Hall stands to the Albert Memorial.”5 Entende-se que o sujeito deve se ver como um 

objeto entre outros, pensando nas suas relações com os objetos como totalmente iguais 

as entre os objetos que ele observa e não faz parte. Surgindo uma capacidade de 

imposição, pelo sujeito, do modo objetivo de pensar no espaço egocêntrico. 
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O objetivo do artigo é mostrar que o atraso de Sócrates ao ir à casa de Agatão no 
Banquete platônico se dá, não em virtude de um pensamento abstrato que teria detido Sócrates pelo 

caminho, mas sim porque Sócrates visa a despertar um éros em Agatão por meio de sua ausência. 

Embora essa seja a principal tese a ser demonstrada pelo artigo, para fazê-lo ele tenta mostrar outros 

pontos a respeito dos Diálogos em geral e do Banquete em particular. Primeiro (1), para mostrar que é 
legítimo debruçar-se sobre a questão do motivo do atraso de Sócrates e do que teria pensado pelo 

caminho, baseado sobretudo nos conceitos de (1.1) brincadeira/jogo (paidia) e (1.2) éros enquanto 

falta, o texto defende que os Diálogos devem ser entendidos como jogos eróticos, pois Platão deixaria 
espaços abertos no seu texto para, por essa ausência, despertar no leitor um éros e transformá-lo, 

assim, em participante ativo de um jogo. É isso que faria na passagem em questão ao não nos relatar o 

que Sócrates teria pensado pelo caminho. O artigo explora, em seguida (2), a (2.1) caracterização que 
Diotima fornece de Éros como caçador terrível (203d5-6) e (2.2) a conecta à descrição que Alcibíades 

faz de Sócrates, no intuito de mostrar como Sócrates é o erótico caçador por excelência. Por fim (3), 

sublinhando que a caça de Sócrates a Agatão está em questão do começo ao fim do Banquete, o artigo 

interpreta o atraso de Sócrates à luz dessa caça, mostrando que por esse ardil Sócrates deliberadamente 
desperta um éros em Agatão. 

 

PLATÃO, BANQUETE, ÉROS, CAÇADOR, ATRASO. 

 

L'obiettivo di questo saggio é dimostrare che Socrate arriva in ritardo alla casa di 

Agatone nel dialogo Simposio, non a causa di un pensiero astratto dal quale sarebbe stato preso, bensì 

perché per sua assenza vuole destare un éros in Agatone. Allo scopo di dimostrare la verosimiglianza 
di quest'interpretazione, il presente saggio si struttura nel seguente modo. Nella prima sezione (1), 

rivolgendosi a passi soprattutto del Fedro e della Repubblica, ma anche a idee come quella di (1.1) 

gioco, (1.2) di eros e di maieutica, il testo mostra che i Dialoghi possono essere intesi come giochi 
erotici, per cui il passo in esame, nella misura in cui nasconde qualcosa al lettore e può così destargli 

una mancanza - cioè un eros -, potrebbe essere inteso come parte di un gioco erotico del quale il 

lettore dovrebbe diventare partecipante attivo al fine di sapere cosa ha pensato Socrate. Nella seconda 
sezione (2), il testo esplora la descrizione che Diotima fornisce dell'eros come abile cacciatore (203d5-

6) e la collega alla descrizione che Alcibiade fa di Socrate, allo scopo di mostrare come Socrate è 

l'erotico cacciattore per eccellenza. Infine (3), sottolineando che la caccia di Socrate ad Agatone è in 

gioco dall'inizio alla fine del Simposio, il testo interpreta il ritardo di Socrate alla luce di questa caccia. 

 

 PLATONE, SIMPOSIO, EROS, CACCIATORE, RITARDO. 
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Μὴ φοβοῦ: ἀπὸ τοῦ νῦν 

ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 

Lucas 5:10 

 

A questão que intitula o artigo poderia ser colocada de outra forma, decerto menos 

estranha: o que pensou Sócrates quando parou no caminho para a casa de Agatão? No início 

do Banquete (174d5-7), quando Sócrates e Aristodemo vão à casa de Agatão, Sócrates pára 

no meio do caminho, ocasionando assim que Aristodemo, que não foi convidado para a festa, 

chegue sozinho. Perguntado por Agatão sobre Sócrates (174e8), Aristodemo diz que Sócrates 

vinha atrás dele, mas que agora não sabe onde está (175a1). Então Agatão ordena que um 

escravo vá buscar Sócrates (175a3). Quando o escravo volta (175a7-9), diz que Sócrates, 

tendo-se retirado no pórtico do vizinho, jaz ali e não pretende entrar, ainda que chamado. 

Como Agatão insiste, Aristodemo intervém e lhe pede que deixe Sócrates, pois ele teria esse 

hábito de volta e meia, tendo-se retirado onde quer que calhe, ficar parado. Não demora 

muito, porém, e Sócrates chega (175a-c). 

À luz disso, a pergunta que intitula o artigo parece ociosa: Sócrates teria chegado 

atrasado porque teria parado absorto em alguma reflexão abstrata, tal como dá a entender 

Apolodoro, Aristodemo e mesmo Agatão. Apolodoro, que narra o que lhe contou Aristodemo 

(173b1-2), diz que Sócrates, voltando de algum modo a atenção para si mesmo enquanto ia 

pelo caminho, foi deixado para trás (174d5-6). Claro que essa formulação está de acordo com 

a de Aristodemo, a fonte, afinal, de Apolodoro. Aristodemo também parece sugerir uma 

reflexão teórica repentina ao sublinhar que Sócrates tem certo hábito de volta e veia retirar-se 

onde calha de estar e ficar parado (175b). Como tem o hábito de "perder-se" completamente 

em diálogos teóricos e sobre noções gerais, assim também teria o costume de "perder-se" no 

diálogo consigo mesmo, de ser tomado repentinamente por questões teóricas. À primeira 

vista, é também o que a reação de Agatão sugere: logo depois da chegada de Sócrates, o poeta 

diz querer usufruir o saber que Sócrates adquiriu ao ficar parado pelo caminho (175c7-d4). 

Consequentemente está longe de ser arbitrária a interpretação dominante da passagem, 

que em geral apenas afirma que Sócrates teria sido arrebatado por um êxtase intelectual, sem 

se preocupar muito em questionar o conteúdo desse pensamento. É mais ou menos essa, p. 

ex., a visão de G. Reale (1997): Sócrates ficou "imerso em meditações",  "concentrado nos 

seus pensamentos"1 e foi arrebatado por uma "inspiração religiosa"2. Quanto ao conteúdo 

                                                        
1 REALE (1997, p. 45). 
2 REALE (1997, p. 46). 
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dessas meditações, muitas páginas depois o autor defende que nessa ocasião que Sócrates 

teria tido a inspiração em que lhe teria ocorrido o discurso que viria a expor sobre éros3. 

No entanto, essa interpretação mais teórica da passagem não pareceu a única 

alternativa a todos os estudiosos do diálogo. Rosen ao ler a passagem à luz da citação que 

Sócrates faz de Homero imediatamente antes de pôr-se a caminho, sugere uma interpretação 

mais pragmática do trecho4. Em meio à discussão a respeito de se deveria ir ao banquete 

mesmo sem ter sido convidado, Aristodemo pede a Sócrates que pense em alguma 

justificativa para levá-lo consigo. Sócrates cita a Ilíada em resposta: ""Se somos dois", 

respondeu, "em caminho acertaremos o que será preciso dizer. Partamos, pois!"" (174c7-d3)5. 

A passagem se refere às palavras de Diomedes quando esse, depois de se voluntariar para 

espiar o acampamento inimigo, pede que um companheiro vá consigo a fim de que, em dois, 

possam estar mais atentos, enxergar e pensar melhor (Il. 10. 220-226). Vale notar que o 

astucioso Odisseu é o companheiro escolhido (10. 243), algo em harmonia com a exigência de 

astúcia imposta pela empresa em questão 6 . Diante desse contexto, Rosen (1968, p. 25) 

consegue sugerir uma interpretação diferente da passagem 7 . Repare-se que essa 

contextualização coloca a pausa de Sócrates em uma perspectiva mais pragmática: afinal, ele 

tinha ficado de deliberar (βουλευσόμεθα) a respeito do que dizer quando chegasse e resolver 

o problema prático de como levar um penetra à festa. No mais, em que pese seja Sócrates 

quem cita as palavras de Diomedes, dado que é Aristodemo quem pede a ajuda de Sócrates e 

não o contrário, o papel de Sócrates, pace Rosen, corresponde mais ao de Odisseu, com quem, 

de resto, o filósofo será identificado em outras passagens do Banquete8.  

Além disso, notem-se outros aspectos que podem apontar para uma nova 

interpretação. Primeiro, o que Sócrates pensou pelo caminho é ocultado ao leitor de forma 

explícita e até chamativa, pois sequer o interesse manifesto de Agatão (175c-d) faz com que 

                                                        
3 REALE (1997, p. 155, p. 163). 
4 ROSEN (1968, p. 25-26). 
5 Tradução C. A. Nunes (2011). 
6 "L'intero canto", comenta a propósito da Doloneia Maria Grazia Ciani (1998) em nota à tradução, "si colloca 

sotto il segno della μῆτις [...]" (p.480, n.2).  
7 "[...] Socrates turns his thoughts inward and lags behind his disciple, who is forced to appear at Agathon's 

home alone and uninvited. If Aristodemus is Odysseus in this particular context, it must be in the ironical sense 
that his unexpected appearance is intended by Socrates to disconcert the others, and so to give him the 

advantage or initiative of their frustration. The incident emphasizes the fact that Socrates prepares his mind as 

well as his body for his appearance at the banquet. When Socrates stops to think, it is a sign that we must do the 

same [...]". 
8 Cf. 198b-c (Od., 11.632); 220c1-3 (Od., 4.242). Rosen (1968, p.306) também sugere 219a1-2 (Od., 9.275), e 

chega a dizer (1968, p.6) o seguinte: "With some slight variation, Odysseus is represented in the Symposium by 

Socrates, as Plato makes explicit by a number of important references". Cf. Strauss, 2001, p.175. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bouleuso%2Fmeqa&la=greek&can=bouleuso%2Fmeqa0&prior=o(dou=
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se o explicite. Assim, parece verossímil que Platão pretenda provocar o leitor por esse 

ocultamento explícito, despertando-lhe então a curiosidade. Se bem que à primeira vista possa 

parecer estranho que um filósofo tenha escrito de forma a deliberadamente deixar lacunas em 

seu texto, por meio de considerações a respeito do modo como o próprio Platão parece 

entender os Diálogos, na seção seguinte espero mostrar que essa hipótese é plausível no que 

concerne ao fundador da Academia. Em segundo lugar, convém reiterar que é com base no 

relato de Aristodemo que Apolodoro, o narrador, conta que Sócrates voltou a atenção para si 

mesmo, o que tende a sugerir uma leitura teórica desse atraso9. Portanto não há aqui um 

narrador neutro, impessoal e onisciente10, razão pela qual essa interpretação "contemplativa" 

da pausa de Sócrates pode ser questionada. 

Nesse sentido, fornecendo uma interpretação dessa lacuna que o Banquete nos deixa, o 

artigo deseja fazer ver o seguinte: como Platão cria uma falta no leitor ao ocultar-lhe o que 

teria pensado Sócrates pelo caminho, assim Sócrates, que se gaba de conhecer (ἐπίστασθαι) as 

coisas eróticas (τὰ ἐρωτικά) e nada mais11, cria uma falta nos convivas, mas esp. em Agatão, 

ao retardar sua chegada e em seu lugar enviar-lhes Aristodemo, praticamente uma imagem 

sua12 e que eo ipso remete a Sócrates enquanto ausente. Em outras palavras, pretende-se saber 

o que pensou Sócrates à luz da arte erótica tanto de Sócrates quanto de seu discípulo Platão (o 

qual desse modo mostraria que, como toda arte e todo conhecimento, também a erótica seria 

ensinável). Quer-se então mostrar que Sócrates não teria chegado atrasado por ter sido tomado 

por uma reflexão abstrata e profunda, mas sim por ter desejado algo por meio dessa pausa, 

precisamente aquilo que, segundo Diotima (204e-205d), todos os homens desejam, a saber, 

conquistar o "bem" (ἀγαθόν), ou seja, Agatão (Ἀγάθων). 

A fim de demonstrar a verossimilhança dessa interpretação, o presente texto estrutura-

se do seguinte modo. (1) Na primeira seção, recorrendo a passagens sobretudo do Fedro e da 

República, mas também a ideias como a de (1.1) brincadeira, (1.2.) éros e maiêutica, o texto 

mostra que os Diálogos podem ser entendidos como brincadeiras ou jogos eróticos, de acordo 

com o que a passagem em questão, na medida em que esconde algo ao leitor e pode então 

                                                        
9 Ainda que Apolodoro tenha verificado o relato com Sócrates (173b5-6); a rigor, isso só torna a passagem mais 

intrigante: não teria perguntado a Sócrates o que o fez parar pelo caminho? Se sim, por que não o relata?  
10 Nem Aristodemo se lembrava de tudo que vira (178a2), nem Apolodoro de tudo que ouvira (178a2-3). 
11 Banquete 177d7-8. Cf. Lísis 204c e Teages 128b. 
12 Como relata Apolodoro (173b), Aristodemo era seguidor apaixonado de Sócrates (Σωκράτους ἐραστὴς ὢν), ao 

ponto de imitar o mestre (cf. 174a4) e andar sempre descalço (173b2). "Dunque, è una sorta di immagine, in 

piccolo, di Socrate stesso [...]". REALE (1997, p. 45). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%2Fstasqai&la=greek&can=e%29pi%2Fstasqai0&prior=a)/llo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=h)%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rwtika%2F&la=greek&can=e%29rwtika%2F0&prior=ta%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*swkra%2Ftous&la=greek&can=*swkra%2Ftous0&prior=sunousi/a%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rasth%5Cs&la=greek&can=e%29rasth%5Cs0&prior=*swkra/tous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%5Cn&la=greek&can=w%29%5Cn0&prior=e)rasth%5Cs
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despertar-lhe uma falta13, poderia ser tomada como parte de uma brincadeira erótica da qual o 

leitor teria de ser participante ativo para poder ver o que Sócrates pensou. (2) Já na segunda 

seção, o texto explora a caracterização que Diotima fornece de Éros como caçador terrível 

(203d5-6) e a conecta à descrição que Alcibíades faz de Sócrates, no intuito de mostrar como 

Sócrates é o erótico caçador por excelência. Por fim (3), sublinhando que a caça de Sócrates a 

Agatão está em questão do começo ao fim do Banquete, o texto interpreta o atraso de Sócrates 

à luz dessa caça, mostrando que por esse ardil Sócrates deliberadamente desperta um éros em 

Agatão. 

 

1. Os Diálogos como brincadeiras ou jogos eróticos14 

 

Inicialmente, deve-se levar em consideração que Platão dá indícios de entender os 

Diálogos como jogos ou brincadeiras (παιδία). N'A República, Sócrates tece comentários que 

apontam para a relevância das brincadeiras. A rigor, o simples fato de a imitação ser 

considerada um tipo de brincadeira15 já poderia bastar para concluirmos que os Diálogos são 

compreendidos como brincadeiras, dado que são todos eles miméticos. Mas convém notar 

também o seguinte. A certo ponto do livro IV (424a-d), Sócrates afirma que postas e 

preservadas as diretrizes da música que forma a educação, a politeia irá crescer por si só 

como um círculo, ao ponto inclusive de tornar supérflua a elaboração de leis. Note-se, porém, 

como a música é compreendida como uma espécie de brincadeira: 

 

 

Portanto, [...] os nossos filhos devem logo participar em jogos (παιδιᾶς) mais 
conformes com a lei, pensando que, se eles lhe forem contrários, é 

impossível que daí se formem homens cumpridores da lei e honestos. [...] 

Quando, portanto, as crianças principiam por jogar (παῖδες παίζειν) 
honestamente, adquirem através da música (διὰ τῆς μουσικῆς) a boa ordem e 

[...] ela acompanha-os para toda a parte e, com seu crescimento, endireita 

qualquer coisa que anteriormente tenha decaído na cidade.  

 
PLATÃO (Rep. 424d-425b; trad. M. H. da Rocha Pereira)     

                                                        
13 I.e., um éros, pois esse seria desejo e desejo seria falta. Symp. 200a9: ἐνδεές ἐστιν; 200e1-4: ἐνδεής. 
14 Embora a análise a seguir se debruce sobre as ideias de brincadeira e de éros separadamente, parece, a rigor, 
que elas de algum modo já se implicam reciprocamente por si mesmas. Analisando o fragmento 58 de Álcman, 

Giuliana Ragusa diz que o verbo "paízein" (brincar) "tem inescapáveis conotações eróticas na poesia grega 

antiga", como se poderia ver também nos Frs. 358 e 417 de Anacreonte. RAGUSA, 2013, p.60. Eis o Fr. 58: 

"Afrodite não está, mas selvagem Eros que, qual menino, brinca, a descer sobre o topo das flores - não me vás 

nelas tocar! - da galanguinha". Ibid., p.62. Já o Fr. 357 de Anacreonte aponta para a proximidade entre banquetes 

(pela importância de Dioniso), brincadeiras e éros. Ibid., p.184. 
15 X, 602b8: "εἶναι παιδιάν τινα [...] τὴν μίμησιν". 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%3Ddes&la=greek&can=pai%3Ddes0&prior=a)rca/menoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pai%2Fzein&la=greek&can=pai%2Fzein0&prior=pai=des
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%5C&la=greek&can=dia%5C0&prior=eu)nomi/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=dia%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mousikh%3Ds&la=greek&can=mousikh%3Ds0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ndee%2Fs&la=greek&can=e%29ndee%2Fs0&prior=ou(=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29stin&la=greek&can=e%29stin0&prior=e)ndee/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ndeh%2Fs&la=greek&can=e%29ndeh%2Fs0&prior=ou(=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai1&prior=a)ll'
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paidia%2Fn&la=greek&can=paidia%2Fn0&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tina&la=greek&can=tina0&prior=paidia/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=spoudh%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mi%2Fmhsin&la=greek&can=mi%2Fmhsin0&prior=th%5Cn
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Infere-se dessa passagem que A República compreende a música como uma espécie de 

brincadeira ou jogo, de tal sorte que, dada a importância da música para a educação, e dessa 

para o regime político (politeia), pode-se concluir que segundo A República o tipo de 

brincadeira (paidia) determina o tipo de educação (paideia), o qual determina, por sua vez, o 

tipo de regime político. Em outras palavras: o tipo hegemônico de brincadeira determina o 

regime político vigente, tão importantes são as brincadeiras para Platão16. 

E não "só" a música é entendida como brincadeira17, pois quando trata das disciplinas 

que antecedem a dialética no currículo do futuro filósofo - i.e., os vários ramos da matemática 

-, Sócrates afirma que, porquanto nada permanece na alma que tenha entrado por violência 

(βίᾳ), essas matérias não devem ser aprendidas à força (βίᾳ) e como uma escravidão, mas sim 

como se os alunos estivessem brincando (παίζοντας) (VII, 536e-537a). Perceba-se então 

como, uma vez que se brinca e joga apenas por brincar e jogar e não porque é necessário ou 

útil para outro fim18, o caráter de brincadeira transmite um caráter amoroso à educação, pois 

aquilo que fazemos como um fim em si mesmo - nem por necessidade, nem por interesse 

alheio à ação -  fazemos por amor19. 

Diante disso, já não nos deve parecer absurdo que os próprios Diálogos sejam 

entendidos como uma espécie de brincadeira, algo no mínimo sugerido pelo Fedro. De fato, 

depois de apontar limitações da escrita no que concerne à possibilidade de ensinar (275a-

                                                        
16 Rosen (1968) já apontara para a presença desse elemento nos Diálogos: a forma diálogo forçaria o leitor a 

engajar-se na interpretação (p.XVIII) e os diálogos em geral poderiam ser definidos como jogos educativos 

(p.XIX). Também para Capra (2001, p.86), educação e jogo estão sempre ligados para Platão: "[...] agli occhi di 

Platone educazione e gioco (paideia e paidia) sono indissolubilmente legati [...]". Recorde-se, de resto, 

passagem do Banquete em que se diz que Sócrates passa a vida inteira ironizando e brincando com os homens 

(εἰρωνευόμενος δὲ καὶ παίζων πάντα τὸν βίον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διατελεῖ) (216e4-5); a própria ironia, 
método preferido do mestre de Platão, não deixa de ser uma brincadeira, inclusive de esconder o que se pensa ao 

dizer algo, como no trecho em questão. Heráclito já valorizara a brincadeira ao dizer: "Αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, 

πεσσεύων• παιδὸς ἡ βασιληίη" (52). Para uma valorização filosófica mais recente, cf. GADAMER, 2008. 
17 Para a filosofia como um gênero de música, cf. Fedro 259d e Fédon 61a (ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης μεγίστης 

μουσικῆς). Para os Diálogos como poesia e música para Platão, cf. ENGLER, 2016. 
18 Essas disciplinas, segundo Sócrates, devem ser inúteis (ἄχρηστα μαθήματα) (VII, 527d5). Cf. Aristóteles, 

Etica Nicomachea, X, 6, 1176b 9-11: compartilhando com a felicidade o fato de consistirem em atividades 

realizadas por si mesmas, as paidiai são tão importantes que Aristóteles se vê na necessidade de refutar a tese de 

que se identificam com a felicidade.  
19 “A game at its best is something played for love, for its own sake. A game is desinterested, an end in itself. As 

with love, there can be no compulsion or necessity in play: its essence is spontaneity and outgivingness. […] 
Here we begin to see the connection of amateur play with the disinterested love of truth, with Plato’s vision of 

the Good, with Aristotle’s schole/theoria”. ARDLEY, 1967, p.233. Já Plass (1969, p.41) sublinha, a propósito da 

relação entre éros e jogo em Platão, a função sublimadora que o jogo teria: "The three gymnasium scenes in the 

Charmides, Euthydemus, and Lysis provide detailed pictures of different stages in the sublimation of physical 

into verbal energy through play. In the Charmides, play takes an overtly erotic form; in the other two dialogues, 

we see a more subtle fusion of erotic and verbal play. Such gymnasium scenes suggest that Plato saw in play a 

specific mechanism by which eros could be transformed".  
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276a), Sócrates defende que o filósofo só escreva por jogo ou brincadeira (παιδία) (276d1-

9)20:  

 

 

[...] só por brincadeira (παιδιᾶς χάριν), como parece, é que ele semeará e 

escreverá nos jardins de escrita. Com seus escritos estará formando um 

tesouro de reminiscências para quando chegar a velhice esquecida, para si 
próprio e todos os que lhe vierem no rasto. Assim, alegrar-se-á com o 

espetáculo do crescimento de suas plantazinhas; e enquanto outros procuram 

distrações e divertimentos (παιδιαῖς) enchendo-se de vinho nos banquetes 
(συμποσίοις) e dedicando-se a outros prazeres afins, ele, ao invés disso, 

viverá o tempo entregue às recreações (παίζων) a que me referi.  

 

PLATÃO (Fedro, 276d1-9; Trad. Carlos A. Nunes) 
 

 

Se bem que essa questão não possa ser aprofundada a contento aqui, penso que seria 

um equívoco concluir a partir dessas afirmações que então os Diálogos seriam meras 

brincadeiras, ou que ao compor os Diálogos Platão, no intuito de escrever filosoficamente, 

teria conseguido superar os problemas da escrita e teria por conseguinte elaborado uma escrita 

desprovida do caráter de brincadeira. Penso que se dê na verdade o contrário: é o caráter de 

brincadeira ou jogo dos Diálogos que permite a Platão superar os problemas que via na 

escrita.  

Vejamos então como essa ideia pode ser aplicada à passagem do Banquete em 

questão21. De fato, uma das limitações que os textos teriam segundo Sócrates seria a de não 

serem capazes de saber a quem devem falar e a quem devem calar22. No entanto, quanto ao 

que pensou Sócrates pelo caminho, o Banquete cala para a maioria dos leitores, mas não para 

todos, dado que alguns, como G. Reale, perguntam-se sobre isso e investigando o texto 

acabam encontrando respostas. Outro problema que segundo Sócrates os textos teriam seria o 

de dizerem sempre o mesmo, conquanto os questionemos (275d). Contudo, lido pela primeira 

vez, provavelmente o Banquete dirá apenas que Sócrates parou pelo caminho concentrado em 

si mesmo. Mas lido pela segunda vez e já à luz do que diz Diotima (210e) sobre a 

contemplação repentina do Belo e do que relata Alcibíades (220c) sobre Sócrates ter ficado 

imóvel pensando por um dia inteiro, é provável que o texto diga ao leitor que lhe questiona 

                                                        
20 Convém entretanto notar que essa menção mais famosa à ideia de brincadeira está longe de ser a única no 

Fedro: 229b-d, 265c, 265c, 262d, 278b. 
21 Lembre-se, outrossim, que, como nos indica Fedro (276d: "[...] παιδιαῖς [...] συμποσίοις [...]") e Xenofonte 

(Symp. I, 1), os banquetes, e assim também o respectivo gênero literário, sempre tinham algo de jocoso, 

conquanto nobres e sérios fossem seus participantes. A esse proposito, cf. PRATT, 1960, p.29. Ver Symp. 197e7: 

o discurso de Agatão foi em alguma medida uma brincadeira.  
22 275e: "οὐκ ἐπίσταται λέγειν οἷς δεῖ γε καὶ μή"; 276a: "ἐπιστήμων δὲ λέγειν τε καὶ σιγᾶν πρὸς οὓς δεῖ". 
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(como diz para Reale) que Sócrates teve uma intuição repentina ou que parou para investigar 

alguma questão teórica. Já lido pela terceira vez e à luz da citação que Sócrates faz de 

Homero, pode ser que o texto diga o que Rosen sugeria, a saber, que Sócrates (como os heróis 

da Ilíada) preparava-se para espiar ou enfrentar seus "inimigos" no banquete. 

Como se vê, graças a essa brincadeira de explicitamente ocultar algo, o texto cala, por 

um lado, para os leitores que não têm sua curiosidade despertada, mas fala, por outro lado, 

coisas diferentes àqueles que o questionam, a depender da disposição que tenham de 

investigar e de como o façam. Desse modo, transformando o leitor em participante ativo de 

um jogo ou brincadeira - que nesse caso poderia ser um jogo de enigma, adivinhação23 ou de 

algo que o valha -, o texto supera algumas limitações que, segundo Sócrates, a escrita poderia 

ter. 

Acabamos de ver que a pausa de Sócrates no Banquete pode ser entendida como parte 

de uma brincadeira ou de um jogo criado por Platão. Cumpre perceber agora que esse jogo 

tem um caráter erótico. Que Platão possua a arte erótica e a aplique nos Diálogos é assaz 

verossímil a partir das quatro seguintes premissas, das quais duas são confirmadas por 

evidências textuais e duas são muito prováveis: (I) Sócrates é descrito nos Diálogos como o 

possuidor de uma arte erótica, a qual, aliás, seria seu único conhecimento 24 ; (II) Platão 

acredita que todo conhecimento ou arte seja ensinável e que possuir um conhecimento ou arte 

implique a capacidade de ensiná-lo25; (III) é assaz verossímil que Platão tenha aprendido algo 

com Sócrates e (IV) que esse saber esteja aplicado nos Diálogos. Logo, é verossímil que 

Platão tenha aprendido a arte erótica com Sócrates e a tenha aplicado nos Diálogos. Ainda 

assim, pode-se comprovar essa conclusão com a análise de algumas passagens. 

Antes, porém, de reconhecer uma passagem como erótica, é preciso ter em mente, 

ainda que em linhas gerais, o que Platão considera erótico. Segundo o Sócrates do Banquete, 

éros seria um desejo (200a3: ἐπιθυμεῖ) e, dado que só desejaríamos aquilo que não temos e 

que nos falta (200a5-6: οὐκ ἔχων), éros também seria uma falta (200a9: ἐνδεές ἐστιν; 200e1-

4: ἐνδεής). Esse desejo e essa falta que constituiriam éros ainda são relacionados intimamente 

à filosofia, ou seja, ao amor à sabedoria entendido agora como desejo (éros) de saber. Só 

quem sente a falta da sabedoria a deseja e é, por conseguinte, filósofo, razão pela qual todo 

                                                        
23 Cf. A República (IX, 573d): "Como nos jogos (τὸ τῶν παιζόντων), és tu que mo vais dizer".  
24 Banquete 177d7-8, além de Lísis 204c e Teages 128b. A descrição de Sócrates como possuidor de uma arte 

erótica é um tópos da "literatura" socrática; Kahn (1996, p.4), falando desse gênero, afirma que esse seria "the 

topic most fully represented in the surviving material". Cf. Xenofonte, Mem. II, 6.   
25 Cf. Alcibíades Primeiro, 118c; Protágoras, 361; Mênon, 87c. 
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filósofo, porquanto deseja e ama a sabedoria, sente um éros. E, inversamente, como éros é 

desejo do belo (204b3) e a sabedoria é das coisas mais belas (204b2-3), éros deseja a 

sabedoria e ipso facto é filósofo (204b4). Dado que os Diálogos presumivelmente são textos 

filosóficos, essa interpretação da filosofia como desejo erótico de saber já deveria bastar para 

concluirmos que os Diálogos devem ser eróticos. Isso entretanto não impede que 

destaquemos alguns pontos dos Diálogos a fim de corroborar essa tese. 

À luz da definição de éros apresentada acima, todos os diversos diálogos ditos 

aporéticos26 ou em que a questão diretriz resta reconhecidamente irresolvida27 poderiam ser 

considerados eróticos, na medida, justamente, em que despertam um desejo de saber no leitor, 

não satisfazem esse desejo e deixam o leitor com essa falta ou aporia.  

Mas mesmo alguns diálogos que aparentemente resolvem suas questões teóricas 

podem ser lidos eroticamente no sentido aqui visado. Parece um caso desses o início do 

Timeu, quando Sócrates pergunta onde está o quarto companheiro que estava presente no dia 

anterior, uma vez que um provável objetivo da passagem é despertar no leitor a pergunta 

sobre o quarto personagem ausente28. Sinal disso são as diferentes respostas encontradas por 

diferentes leitores: para Lampert (1998, p.107), Alcibíades; para Gill (2016, p.43), o próprio 

Platão; para Altman (2012), o leitor. Também poderia ser considerado um caso desse gênero 

de técnica erótica o anonimato de uma personagem tão importante como o Estrangeiro de 

Eleia, dado que a ausência de sua identidade desperta a pergunta: Quem é esse estrangeiro? 

Não obstante eu não concorde com a resposta, Blondell (2003) mostra bem a importância da 

pergunta29.  

 Considere-se também o fim do Górgias30. Na medida em que o diálogo já arriscava 

ficar, nas palavras de Sócrates, sem uma "cabeça" (ἄνευ κεφαλῆς) (505d)31, por causa da 

resistência de Cálicles a responder, pode-se dizer que esse diálogo não tem propriamente um 

fim suas últimas palavras são não por acaso o vocativo (um chamado) "ó Cálicles" (527e), 

                                                        
26 Sendo filho de Pobreza (Πενία), éros é aporia (203b9: ἀπορίαν; 203e4: ἀπορεῖ). 
27 Nos quais poderiam ser incluídos pelo menos os seguintes: o Protágoras (361-e), o Hípias Maior (303e-304a), 

o Lísis (222e-223b), o Laques (200e-201c), o Cármides (175a-176b), o Teeteto (210b) e o Eutífron (15c). 
28 "When Plato began his Timaeus with the words: “One, two, three, but where is the fourth?,” he must have 

anticipated that his readers — his thoughtful readers, at least — would ask themselves: “Who is this missing 
fourth?”". ALTMAN, 2012, p.1. Cf. LAMPERT e PLANEAUX, 1998, p.87; GILL, 2016, p.36. 
29 Para respostas diferentes, cf. RHODES, 2013;  ALTMAN, 2016, p.111-148; BARATIERI, 2018. 
30 Foi Altman (2018, p.234-270) quem chamou minha atenção para a importância da questão que levantarei a 

seguir a respeito do Górgias.  
31 Veja-se que nessa passagem Sócrates refere-se a mitos ou histórias além do discurso: "ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς μύθους 

φασὶ μεταξὺ θέμις εἶναι καταλείπειν, ἀλλ᾽ ἐπιθέντας κεφαλήν, ἵνα μὴ ἄνευ κεφαλῆς περιίῃ. ἀπόκριναι οὖν καὶ τὰ 

λοιπά, ἵνα ἡμῖν ὁ λόγος κεφαλὴν λάβῃ". 
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proferido por Sócrates no final do seu longo discurso (523a1-527e), de tal sorte que não nos é 

relatada a reação de Cálicles ao chamado socrático32. Desse modo, restaria para o leitor a 

ausência dessa resposta e, pois, a questão fundamental33: o que aconteceu depois que Sócrates 

contou seu mito sobre o além?34 Qual foi, afinal, a reação de Cálicles? Foi ou não persuadido 

e curado pelo Dr. Sócrates?35  

Note-se como todas essas passagens eróticas também se encaixam na ideia de 

brincadeira exposta antes, constituindo assim brincadeiras eróticas. Ao esconder informações 

importantes, como a identidade da personagem ausente no Timeu, a identidade do Estrangeiro 

de Eleia no Sofista e a reação de Cálicles no Górgias, Platão não só, por essas ausências, 

desperta uma falta e um desejo de saber em seus leitores, como também pode transformá-los 

em participantes ativos de uma brincadeira, por meio da qual, aliás, essas passagens não 

silenciarão para todo mundo nem, muito menos, falarão sempre o mesmo. Pode-se dizer, 

portanto, que essas passagens constituem brincadeiras eróticas da parte do autor Platão.  

Consequentemente, além do efeito mais intelectual ou "filosoficamente" erótico, pode-

se notar também como certas passagens dos Diálogos são especialmente eróticas por meio de 

certas técnicas e no que diz respeito - na medida em que essa distinção é possível - à sua 

forma literária. Muitas vezes isso acontece pela simples antecipação parcial e gradativa de 

alguns elementos da trama, a fim de despertar no leitor o desejo de conhecer o que falta. 

Ainda que todo prólogo deva ter algo disso36, exemplo paradigmático dessa forma erótica é o 

                                                        
32ALTMAN (2018, p. 235) 
33 De fato, em 505d4-7, depois do pedido de Sócrates, Cálicles pede que Sócrates se deixe persuadir por ele e 

deixe de lado esse discurso ou procure alguma outra pessoa com quem conversar (ἢ καὶ ἄλλῳ τῳ διαλέξῃ), ao 
que Sócrates responde perguntando por alguém mais que o queira (τίς οὖν ἄλλος ἐθέλει) e pedindo, de novo, 

para não deixarem o discurso sem um fim (ἀτελῆ γε τὸν λόγον καταλίπωμεν). A esse propósito, Altman (2018, 

p.236) comenta que "the reader is that 'someone else", de modo que no silêncio que se segue ao diálogo 

deveríamos "step into the breach, filling in the ἀτελῆς λόγος as we see it".  
34 Perceba-se como a relevância dessa questão pode estar relacionada com o fato de o Górgias não ter um 

narrador e ser puramente dramático, pois do contrário seria natural que o narrador contasse o que ocorreu depois 

do mito sobre o depois da morte.  
35 A fim de corroborar ainda mais a verossimilhança dessa leitura (i.e., de que pelo menos no fim fique essa 

questão em aberto), pode-se dizer alguma coisa sobre uma possível resposta à pergunta colocada, ainda que por 

meio de outras perguntas: Quem é Cálices? E se a retórica, segundo o Sócrates do Górgias, tem alguma nobre 

utitlidade, qual é? Ou então leia-se 513b-c com atenção, esp. "[...] δοκεῖς εὖ λέγειν, ὦ Σώκρατες, πέπονθα δὲ τὸ 
τῶν πολλῶν πάθος: οὐ πάνυ σοι πείθομαι". Neumann (1965, p.286) já notara como a passagem indica que 

Sócrates conseguiu tocar o coração de Cálicles, mas Altman (2018, p.234-270) aprofundou esse ponto de forma 

tão radical quanto persuasiva. 
36 Tome-se o prólogo do próprio Symp., em que a insistência dos interlocutores de Apolodoro para que lhes conte 

os discursos do banquete, bem como o fato de a notícia desses discursos, apesar da distância no tempo, ter-se 

espalhado como se tratasse de um verdadeiro acontecimento, geram em nós a expectativa de que algo de 

extraordinário tenha acontecido e passamos também nós a desejar tal relato. HALPERIN, 1992, p.108.  
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relato que no Banquete Alcibíades faz de sua tentativa, não por acaso, de seduzir Sócrates37. 

Que isso seja suficiente para constatarmos que os Diálogos são eróticos em muitos e 

importantes modos38. Diante disso, torna-se verossímil que a passagem que retrata o atraso de 

Sócrates também seja erótica more suo.  

 Com efeito, ao explicitamente ocultar o que teria pensado Sócrates, Platão seduz o 

leitor por essa ausência: quem sentir essa falta, desejará saber: o que, afinal, pensou Sócrates 

pelo caminho? Platão chama a atenção para esse ocultamento tanto ao fazer Agatão chamar 

Sócrates repetidamente (175a3, 175a10, 175c3) quanto, assim que Sócrates chega, fazer 

Agatão manifestar interesse pelo que Sócrates pensou no caminho (175c-d), sem que esse 

jamais explicite seu pensamento. Como já adiantei, a tese dessa seção é a de que nessa 

passagem Platão está jogando eroticamente com o leitor, na expectativa de que - à semelhança 

de, e em contraste com, Agatão39 - também deseje saber o que pensou Sócrates. 

De forma muito sensata e prudente, mas ignorando o já demonstrado aspecto lúdico e 

erótico dos Diálogos, alguém poderia objetar que a interpretação dessa passagem, como a de 

todo texto, deveria limitar-se ao que está presente no texto, sob pena de se tornar arbitrária. 

Eu responderia com algumas considerações. Primeiro, é bastante questionável que haja um só 

método de interpretação adequado a todo texto, ainda que nos limitemos aos filosóficos. Um 

mesmo método interpretativo deve ser aplicado, p. ex., a Platão e Aristóteles? Creio que achar 

                                                        
37 De fato, Alcibíades insiste que fará uma revelação (216c7-d1), o que deve despertar um intenso desejo de 

saber no ouvinte/leitor, e nesse aspecto seu discurso tem diversos paralelos com o de Diotima (217e-218c, 210a; 

cf. SHEFFIELD, 2001), como uma gradação (217a-e), que pouco a pouco aumenta o suspense, e a chegada a um 

clímax. "Alcibiades holds back the punch line of his joke until the very end (219c7-d2). Instead of violating him 

sexually, making him the unwillingly (or even worse, willingly) passive partner in penetrative sex, Socrates 

responded not at all to his overtures". EDMONDS, 2000, p.275. 
38 Por outro lado, não se pretende com isso que se tenha exaurido a dimensão erótica dos Diálogos. Certamente, 
esses também são eróticos do ponto de vista do conteúdo no sentido mais banal, como se pode depreender do 

conteúdo - uma experiência erótica - e não só da forma do relato de Alcibíades, mas também de outras passagens 

de outros diálogos. Cf. Cármides (154c-d); Lísis (206c); Eutidemo (273a); Amantes Rivais (132a-b); Primeiro 

Alcibíades (103a-104c); Protágoras (309a-c); Górgias (492c, 481d); Mênon (70b e 76b-c); Teages (128b); 

República (403a-c: kalou erotika; 573a-c; 474d; 485d; 490b). Além disso, a julgar pelos ensinamentos de 

Diotima no Banquete (209d), os Diálogos também devem ser eróticos do ponto de vista da origem ou criação: 

toda criação espiritual elevada, dos poemas de Homero às leis de Sólon, seria fruto de Éros enquanto "geração 

em beleza" (τόκος ἐν καλῷ) (206b7-8). O Fedro acrescentaria elementos para se pensar essa erótica de Platão 

enquanto escritor: depois de falar no éros - inclusive filosófico - a um belo corpo (σώματος) (251b), afirma que 

para ser belo, todo discurso (πάντα λόγον) - inclusive escrito - deve ser como um corpo vivo (ζῷον [...] σῶμά) 

(264c), donde se poderia inferir que também está em jogo no Fedro a possibilidade de os Diálogos serem objetos 
de éros como o são os belos corpos; só reitera essa hipótese o fato de a discussão sobre discursos e escritos ter 

início a partir da questão da logografia (λογογράφον) e dos que têm um éros de escrever discursos e deixar 

escritos (ἐρῶσι λογογραφίας τε καὶ καταλείψεως συγγραμμάτων) (257d-e); esses, de resto, amam (ἀγαπῶσι) os 

admiradores (τοὺς ἐπαινέτας) de seus escritos (257e) - não por acaso se falará depois nos escritos do filósofo 

enquanto seus σπέρματα (276b-267a). 
39 À semelhança, porque Agatão desejou, de fato, a sabedoria de Sócrates; em contraste, tanto porque seu desejo 

é muito passivo, quanto porque Sócrates não poderá sentar-se ao lado do leitor nem tocá-lo.  
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que sim seria como acreditar que duas fechaduras diferentes devem ser abertas com a mesma 

chave. Depois, recordaria que o texto em questão afirma que Éros é intérprete (ἑρμηνεῦον) 

(202e4). Só o é, porém, porque, enquanto desejo, é carência de algo e por isso está sempre em 

relação com o ausente. Para usar o exemplo de Diotima: ao rezar (δεήσεις) (cf. 202e5), os 

homens, depois de se darem conta de que algo lhes falta (ἐνδεὴς), pedem-no aos deuses; para 

obtê-lo, tentam saber o que falta aos deuses para lhos oferecer (θυσίας) (202e). Desse modo, 

éros é intermediário (μεταξύ) e intérprete (ἑρμηνεῦον) porque, encaminhando-se (Πόρος) para 

aquilo que não está presente (τοῦ μὴ παρόντος) (200e2), traz o ausente à presença. Nesse 

sentido, a leitura que se pretende limitar ao dado positivo ou presente no texto deixa de ser 

erótica, a tal ponto que caberia perguntar se, do ponto de vista platônico, de fato interpreta 

algo. A rigor, tal pretensão se assemelha em muito à pretensão de Agatão, que diz o seguinte 

após a chegada de Sócrates: 

 

 

Vem pra cá, Sócrates", lhe falou; "reclina-te ao meu lado, para que, em 
contato contigo (ἁπτόμενός σου), eu também frua do pensamento excelso 

(τοῦ σοφοῦ) que te ocorreu no pórtico. Sem dúvida encontraste o que 

procuravas e o seguraste com firmeza, sem o que não te houveras arredado 
do lugar.  

PLATÃO (Banquete, 175c-d) 
 

 

Assim, a resposta que Sócrates dá a seguir serve tanto para questionarmos uma 

abordagem positivista do texto quanto para vermos como a passagem, falando do pensamento 

oculto de Sócrates, é assaz erótica e exorta desse modo o leitor a investigar por si mesmo o 

que pensou Sócrates, ou seja, a lidar com o vazio em si de outro modo que apenas se deixar 

passivamente tocar pelo "cheio" do texto. Repare-se na conotação erótica da resposta: 

 

 

Seria bom, Agatão [...] se com a sabedoria (ἡ σοφία) acontecesse isso 

mesmo: pela simples ação de contato (ἁπτώμεθα ἀλλήλων), passar de quem 

tem muito para quem está vazio (εἰς τὸ κενώτερον), tal como se dá com a 

água, que escorre por um fio de lã, da copa cheia para a que tem menos.  
 

PLATÃO (Banquete, 175d) 
 

 

Como já acenado, parece haver aqui uma exortação a uma disposição ativa da parte do 

educando caso queira adquirir alguma sabedoria, com o que não deve ser mero receptáculo 

passivo de informações - e textos. Desse modo, é provável que também haja uma alusão à 

maiêutica socrática, da qual falarei a seguir, pois essa prática parte do pressuposto tanto de 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ndeh%5Cs&la=greek&can=e%29ndeh%5Cs0&prior=oi)o/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28rmhneu%3Don&la=greek&can=e%28rmhneu%3Don0&prior=e)/xon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*po%2Fros&la=greek&can=*po%2Fros0&prior=u(o%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D1&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C1&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paro%2Fntos&la=greek&can=paro%2Fntos0&prior=mh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28pto%2Fmeno%2Fs&la=greek&can=a%28pto%2Fmeno%2Fs0&prior=sofou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sou&la=greek&can=sou0&prior=a(pto/meno/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3D&la=greek&can=tou%3D0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sofou%3D&la=greek&can=sofou%3D0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=ei)/h
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sofi%2Fa&la=greek&can=sofi%2Fa0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28ptw%2Fmeqa&la=greek&can=a%28ptw%2Fmeqa0&prior=e)a%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29llh%2Flwn&la=greek&can=a%29llh%2Flwn0&prior=a(ptw/meqa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s0&prior=plhreste/rou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=ei)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kenw%2Fteron&la=greek&can=kenw%2Fteron0&prior=to%5C


 

113 
 

que o interlocutor não está vazio quanto de que o educando deve ser agente do próprio 

aprendizado40.  

Mas como resolver a aporia ou preencher o espaço em questão? A primeira tarefa 

parece ser deixar-se penetrar pelo vazio do texto. Depois, recordar que, embora éros seja filho 

de Pobreza (Πενία) e por isso seja aporia (203b9: ἀπορίαν; 203e4: ἀπορεῖ), também é filho de 

Recurso (Πόρος) (203b-c) e então euporia (εὐπορήσῃ) (203e2; 209b8). De fato, Diotima nos 

ensina que éros é uma geração em beleza (τόκος ἐν καλῷ), seja no corpo, seja na alma 

(206b7-8). Quanto à última, a respectiva geração significa praticamente o mesmo que a 

euporia de discursos (εὐπορεῖ λόγων) (209b8), aquilo que o éros psíquico mais gera41. Se a 

aporia é a ausência (a-) ou dificuldade de passagem ou recurso (-poros), a euporia é a 

facilidade ou qualidade (eu-) de passagem ou recurso; em outras palavras, a euporia erótica 

não deixa de ser a fluidez verbal própria de quando estamos inspirados42, e, não por acaso, 

éros é um tipo de inspiração divina43.  

Isso pode implicar algumas coisas: enquanto euporia de discursos própria do éros e de 

uma inspiração, nosso desejo de saber o que pensou Sócrates gerará discursos e hipóteses 

sobre esse vazio. Assim sendo, nossa busca poderá ser em alguma medida dialética: como 

estou criando um discurso na tentativa de ver e fazer ver o que pensou Sócrates, alguém 

poderá criar outros discursos, levantar-me objeções e eu poderei respondê-las. Pode ser, por 

outro lado, que essa busca termine em uma espécie de visão direta do invisível, análoga tanto 

à visão que a inspiração pelas Musas enseja aos poetas44 quanto à visão filosófica descrita por 

Diotima (210e4-5 passim)45. Então, enquanto inspirada, haveria algo nessa interpretação que 

                                                        
40 "[...] ὠδίνεις [...] κενὸς [...] ἐγκύμων". Teeteto, 148e. Cf. Symp. 206e1: ὠδῖνος; 175d5: κενώτερον; d7; 186c7; 

208e2: ἐγκύμονες; 206c1 etc. 
41 209b8; 210a8-9: γεννᾶν λόγους; 210c1: τίκτειν λόγους; 210d5: λόγους [...] τίκτῃ. 
42 Cf. Íon (532c: εὐπορῶ ὅτι λέγω; 533c: εὐπορῶ; 536b-c: εὐπορεῖς ὅτι λέγῃς; 536c: εὐπορεῖς). 
43 O fato de éros ser intérprete (ἑρμηνεῦον) relaciona-se, para Diotima, com o fato de ser um δαίμων, i.e., uma  

divindade intermediária (μεταξύ) e portanto uma inspiração divina (202e1-4; cf. o contraste com as técnicas em 

203a6-7). Também para Fedro (179a7: ἔνθεον) éros é uma inspiração divina, assim como para o Sócrates do 

Fedro (245b-c; 249c4-d3): éros é loucura e inspiração divinas. No mais, recorde-se que o Sócrates de Ésquines, 

além de descrever seu éros como uma inspiração divina, para fazê-lo recorre à mesma metáfora que no Íon 

(534a-b) Sócrates utiliza para descrever a inspiração poética. KAHN, 1994, p.91-92. 
44 Ilíada II. 484-6. 
45 Rapsodos e poetas inspirados compartilham com o filósofo erótico tantas características, que é improvável que 

o paralelo seja casual. Como os filósofos, rapsodos e poetas são: divinamente inspirados (Íon 533d-e); alados 

(534b; cf. Fedro 250-255); intermediários (535e: μέσος; cf. Banquete 202e3: ἐν μέσῳ) entre o humano e o 

divino; intérpretes dos deuses (530c: ἑρμηνέα; 535a: ἑρμηνεύειν, ἑρμηνεύετε, ἑρμηνέων ἑρμηνῆς); loucos (534b, 

536d; cf. Fedro 245b-c); têm uma euporia de discursos (532c: εὐπορῶ ὅτι λέγω; 533c: λέγω καὶ εὐπορῶ; 536b-

c: εὐπορεῖς ὅτι λέγῃς; 536c: εὐπορεῖς). 
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seria resultado de um salto ou, melhor, de um vôo - já que Éros é alado46 -, e que por 

conseguinte não se deixaria apreender cabalmente pela terrestre sensatez47. De resto, assim 

Platão já permitiria que o leitor aprendesse por experiência própria, ainda que em menor 

escala, o que é um insight ou o que significa a visão repentina (ἐξαίφνης κατόψεταί) do 

invisível de que fala Diotima (210e4-5). Nada impede, por outro lado, que esses discursos 

sejam em parte testados, como prevê a maiêutica socrática48.  

Como antecipado, a passagem em questão parece referir-se à maiêutica, a qual se 

mostra agora sob nova perspectiva: trata-se da arte de Platão de partejar ideias em nós, seus 

leitores. Por isso, levando em consideração que a erótica socrática provoca uma inversão dos 

papeis tradicionais de amante e amado (Symp. 222b), fazendo do jovem amado um polo ativo 

da relação e que portanto também dá à luz em beleza, convém sublinhar que a maiêutica 

socrática tal como descrita no Teeteto confunde-se com a erótica49: ambas consistem no 

despertar o desejo (éros) de saber no interlocutor50, cuidam da gestação51 e da geração52 de 

filhos da alma53, em geral discursos54, e recorrem a certas drogas e encantos55 que sirvam de 

calmante ou estímulo56 das dores57 que a gestação e o parto comportam. O fato de a mediação 

                                                        
46 Fedro 250-255; cf. Íon 534b. 
47 Cf. Fedro 256e-257a. Rosen (1968, p.XXV-XXVI), defendendo que o intérprete platônico deva ter algo da 

divina mania erótica, diz o seguinte: "It may be that excessive sobriety and caution, in obedience to standards 

derived from another and later tradition, violate Platonic accuracy. Among many scholars the word 

"speculative" is a term of opprobium. In the reading of Plato such an attitude is totally out of place. The 

interpreter must remember that he himself is being tested and cured by the medicinal rhetoric of Plato's dialetic. 

Thus each interpretation is at the same time necessarily an exercise in philosophical speculation". 
48 Depois de seu interlocutor dar à luz alguma ideia, Sócrates diz fazer a anfidromia, i.e., testar essa ideia. 

Teeteto, 150c, 159e. 
49 É o que demonstra Edmonds (2000) ao ressaltar, com base esp. no testemunho de Alcibíades (Symp. 222b), 

que a erótica socrática provoca uma inversão dos papeis tradicionais de amante e amado a fim de que o amado 

torne-se também ele ativo na relação, doravante uma relação filosófica e que tem por paradigma o diálogo, no 
qual ambos os interlocutores ora dão à luz, ora servem de parteira; no mais, o autor destaca que essa inversão 

acontece com Agatão e ainda se refere a Symp. (175c-e) para mostrá-lo: "The ideia that the lover educates the 

beloved, passing wisdom along to him, is a standard part of the ideal erotic relation. Socrates, however, 

reverses the relation by claiming that, if wisdom could be passed through contact, he would be the one to profit 

from his contact with Agathon". A meu ver, Halperin (1990, p.113-153) já o mostrara ao destacar, por causa da 

reciprocidade e da criatividade (o parir em beleza), a importância do feminino na erótica socrática: por isso que 

uma mulher, Diotima, teria sido a professora de Sócrates nessa matéria. Cf. PENTASSUGLIO, 2018, p.380. 

Também o demonstra (2016, p.160) ao sublinhar a relação entre maiêutica (Teeteto, 149a et seq.), arte do 

acasalamento (id. 149d: προμνήστριαί) e alcovitaria (id. 150a: προαγωγία). Cf. "mastropeia" e "proagogeia" em 

Xenofonte, Banquete, 4, e "προμνηστρία" no contexto da ciência erótica da caça aos amigos que Sócrates ensina 

a Critóbulo em Mem. II, 6. 
50 Teeteto 149a: ποιῶ τοὺς ἀνθρώπους ἀπορεῖν; Symp. 204b4: ἀναγκαῖον ἔρωτα φιλόσοφον εἶναι. 
51 Teeteto 148e: ἐγκύμων; 149c: τὰς κυούσας passim. Symp. 208e2: ἐγκύμονες; 206c1; c7; d4 passim. 
52 Teeteto 149b, τίκτουσα, 149d: τίκτειν passim. Symp. 206b7: τόκος; b3: τίκτειν; d5: τίκτει passim. 
53 Teeteto 150b: τὰς ψυχὰς. Symp. 209a1: κατὰ τὴν ψυχήν; 209d5: παῖδας (poemas e leis). 
54 Teeteto 151c-d. Symp. 209b8; 210a8-9: γεννᾶν λόγους; 210c1: τίκτειν λόγους; 210d5: λόγους. 
55 Teeteto 149c-d: φαρμάκια καὶ ἐπᾴδουσαι. Symp. 203d8: γόης καὶ φαρμακεὺς. 
56 Teeteto 151a-b: ἀπορίας. Symp. 203b9: ἀπορίαν; 203e4: ἀπορεῖ.   
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de casais58 ser a parte dessa arte da qual, segundo Sócrates, seus praticantes mais se orgulham 

torna mais evidente seu caráter erótico: Sócrates acasala (προμνῶμαι) de bom grado seus 

alunos com outros professores assim que percebe que não têm carências (δέονται) que possam 

ser supridas por ele (Teeteto 151b)59. 

Conclui-se daí ser verossímil que a passagem do Banquete em questão seja erótica do 

ponto de vista da relação entre Platão e o leitor, pois por meio dela o primeiro desperta uma 

falta e um desejo de saber no segundo. Isso não impede que seja maiêutica segundo a mesma 

relação; ao contrário, visto que a maiêutica confunde-se com a erótica, o caráter erótico da 

passagem não apenas confirma a alusão à maiêutica na resposta de Sócrates a Agatão como 

sugere que Platão esteja atuando como parteira de ideias e discursos na alma do leitor ao 

ocultar o que pensou Sócrates pelo caminho60. 

 

2. Éros como caçador astucioso e Sócrates como erótico caçador 

 

Constatado o caráter lúdico e erótico assim dos Diálogos em geral como da passagem 

em questão, podemos agora jogar o jogo erótico de descobrir o que pensou Sócrates. 

Recordando que o próprio Sócrates já se apresentara como perito na matéria61, e seguindo a 

pista das alusões eróticas no breve diálogo entre Agatão e Sócrates (175c-d), lembremos 

algumas características que Diotima atribui a Éros. Que sua descrição de Éros aponte para 

Sócrates, esp. tal como esse é descrito por Alcibíades, é um lugar-comum desde Ficino62. 

Depois de todos elogiarem Éros, Platão teria feito Alcibíades elogiar Sócrates porque esse 

seria o erótico por excelência. Como Éros é um intermediário entre o humano e o divino, 

Sócrates mostraria quem precisa dos deuses (215c5-6); como Éros é um daimon, Sócrates 

seria demoníaco (219c1); como Éros é terrível feiticeiro (203d8), Sócrates encantaria e 

arrebataria os homens com suas palavras (215d); como Éros gera discursos que tornam os 

jovens melhores (210c1-4), nada seria melhor que os discursos de Sócrates para quem quiser 

se tornar bom (222a1-6); como Éros é corajoso (ἀνδρεῖος ὢν) (203e5), Sócrates teria 

                                                                                                                                                                             
57 Teeteto 148e: ὠδίνεις; 151a-b. Symp. 206e1: ὠδῖνος. 
58 Teeteto 149d-150a: προμνήστριαί, προαγωγία. 
59 O comentário de Sócrates (Teeteto 150a) sobre a προαγωγία como uma arte de má fama, mas inerente à 

maiêutica, evidencia ainda mais o caráter erótico da maiêutica socrática. 
60 Dado então que os Diálogos seriam jogos musicais e eróticos, uma passagem d'A República (403a-c) poderia 

resumir muito bem essa seção: o escopo da educação pela música é despertar um amor correto do Belo. 
61 Symp. 177d7-8. Cf. Lísis 204c e Teages 128b.  
62 FICINO, 1944, p.218-20. 
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corajosamente (219d5: ἀνδρείαν) salvado Alcibíades durante um combate (220d-e); como 

Éros é desejoso de phronesis (φρονήσεως) (203d), Sócrates teria passado um dia inteiro 

pensando (φροντίζων) (220c7; cf. 219d6: εἰς φρόνησιν); como o éros mais elevado (210b5-6: 

καταφρονήσαντα), tampouco Sócrates valoriza a beleza corpórea (219c4: κατεφρόνησεν).  

Constatado que Sócrates e Éros praticamente se confundem, interessa-nos agora os 

traços de caráter que Éros teria herdado por origem parterna. Éros seria filho de Recurso 

(Πόρος) (203b-c), que por sua vez seria filho de Astúcia (Μῆτις) (b3), com o que Éros seria 

neto de Astúcia. Por essa origem, seria por natureza um conspirador (ἐπίβουλός) contra os 

belos (τοῖς καλοῖς) e bons (καὶ ἀγαθοῖς, i.e., "Agatões") (d4-5), um caçador terrível (θηρευτὴς 

δεινός) (d5-6), um urdidor constante (ἀεί τινας πλέκων) de ardis (μηχανάς) (d6) e um sofista 

(σοφιστής) (d8). 

Tendo isso em mente, notemos como Sócrates também é caracterizado como caçador 

erótico63. Eis o que diz Alcibíades ao notar Sócrates:  

 

 

Ô Héracles, quem é esse aqui? É Sócrates? Deitaste aqui para me espreitar 

de emboscada (ἐλλοχῶν) novamente (αὖ), como costumavas (εἰώθεις) fazer, 
aparecendo de repente onde eu menos esperava que estarias. E agora por que 

vieste, e por que te deitas aqui, em vez de ao lado de Aristófanes ou de 

algum outro ridículo que o queira? Em vez disso, encontraste um 
estratagema (διεμηχανήσω) a fim de deitar ao lado do mais belo (τῷ 

καλλίστῳ) dos aqui presentes.  

 

PLATÃO (Banquete, 213b7-c5; tradução própria) 
 

 

Ou seja, a prática socrática de caça (ἐλλοχῶν) aos belos (τῷ καλλίστῳ) é destacada 

desde o início da intervenção de Alcibíades, e - note-se bem - é posta em relação não apenas 

com Agatão como também com um ardil (διεμηχανήσω) para deitar-se (κατακείσῃ) ao seu 

lado. Com efeito, "ἐλλοχῶν" é o particípio presente de "ἐλλοχάω", i.e., recolher-se em 

                                                        
63 Uma vez, porém, que o texto não é direto a esse respeito, requer-se alguma sutileza para reconhecê-lo. Por 

essa razão, convém lembrar que o Lísis também aponta para isso, já que aí Sócrates, apresentando-se como 

perito na matéria (204b-c, 206a1: τὰ ἐρωτικά [...] σοφός) e dando uma aula de erótica a Hipotales (206a-c), 

compara essa atividade a uma caça (206a: θηρευτὴς [...] θηρεύων). Recorde-se, outrossim, que Platão não foi o 

único socrático a descrever o mestre como caçador erótico, pois Xenofonte também o faz, e de maneira muito 

mais explícita, ao mostrar (Mem. II, 6) Sócrates ensinando a arte ou ciência (ἐπιστήμη) (30) da caça erótica: 
embora a presa seja representada o mais das vezes como um futuro amigo (τῶν φίλων τὰ θηρατικά) (32), 

Sócrates deixa evidente o caráter erótico dessa caça (28: διὰ τὸ ἐρωτικὸς εἶναι). Cf. Mem. III, 11; Symp. IV, 46. 

Ser um praticante da "caça" torna Sócrates ainda mais nobre aos olhos de Xenofonte, que enxergava nessa arte 

uma enorme relevância educativa e filosófica, como pode ser visto ao fim de seu tratado La Caccia 

(Κυνηγετικός) (12-13), em que defende a superioridade pedagógica de seu texto frente às obras meramente 

verbais dos sofistas. Note-se como éros se faz presente nesse contexto: ἐρᾶν κυνηγεσίων (12.10), ἐρασθεὶς ὧν 

ἐγὼ παραινῶ (12.14), ἧς ὅτι μὲν ἐρῶσιν ἅπαντες (12.18 passim). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrei%2Fan&la=greek&can=a%29ndrei%2Fan0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fronh%2Fsews&la=greek&can=fronh%2Fsews0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fronti%2Fzwn&la=greek&can=fronti%2Fzwn0&prior=e(wqinou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29s&la=greek&can=ei%29s0&prior=e)ntuxei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fro%2Fnhsin&la=greek&can=fro%2Fnhsin0&prior=ei)s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*po%2Fros&la=greek&can=*po%2Fros0&prior=u(o%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%2Fboulo%2Fs&la=greek&can=e%29pi%2Fboulo%2Fs0&prior=pate/ra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Ds&la=greek&can=toi%3Ds0&prior=e)sti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kaloi%3Ds&la=greek&can=kaloi%3Ds0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqoi%3Ds&la=greek&can=a%29gaqoi%3Ds0&prior=toi=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qhreuth%5Cs&la=greek&can=qhreuth%5Cs0&prior=su/ntonos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deino%2Fs&la=greek&can=deino%2Fs0&prior=qhreuth%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ei%2F&la=greek&can=a%29ei%2F0&prior=deino/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tinas&la=greek&can=tinas0&prior=a)ei/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ple%2Fkwn&la=greek&can=ple%2Fkwn0&prior=tinas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mhxana%2Fs&la=greek&can=mhxana%2Fs0&prior=ple/kwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29lloxw%3Dn&la=greek&can=e%29lloxw%3Dn0&prior=ou(=tos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29w%2Fqeis&la=greek&can=ei%29w%2Fqeis0&prior=w(/sper
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diemhxanh%2Fsw&la=greek&can=diemhxanh%2Fsw0&prior=a)lla%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C0&prior=para%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalli%2Fstw%7C&la=greek&can=kalli%2Fstw%7C0&prior=tw=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C0&prior=para%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalli%2Fstw%7C&la=greek&can=kalli%2Fstw%7C0&prior=tw=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diemhxanh%2Fsw&la=greek&can=diemhxanh%2Fsw0&prior=a)lla%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rwtika%2F&la=greek&can=e%29rwtika%2F0&prior=ta%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sofo%2Fs&la=greek&can=sofo%2Fs0&prior=fi/le
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qhreuth%5Cs&la=greek&can=qhreuth%5Cs0&prior=dokei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qhreu%2Fwn&la=greek&can=qhreu%2Fwn0&prior=a)nasoboi=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pisth%2Fmh&la=greek&can=e%29pisth%2Fmh0&prior=au)th%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%5C&la=greek&can=dia%5C0&prior=e)/xoimi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=dia%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rwtiko%5Cs&la=greek&can=e%29rwtiko%5Cs0&prior=to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&can=ei%29%3Dnai0&prior=e)rwtiko%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ra%3Dn&la=greek&can=e%29ra%3Dn0&prior=xrh%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kunhgesi%2Fwn&la=greek&can=kunhgesi%2Fwn0&prior=e)ra=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rasqei%5Cs&la=greek&can=e%29rasqei%5Cs0&prior=a)fe/cetai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%3Dn&la=greek&can=w%28%3Dn0&prior=e)rasqei%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C0&prior=w(=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=parainw%3D&la=greek&can=parainw%3D0&prior=e)gw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%3Ds&la=greek&can=h%28%3Ds0&prior=qauma/zontai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fti&la=greek&can=o%28%2Fti0&prior=h(=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=o(/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29rw%3Dsin&la=greek&can=e%29rw%3Dsin0&prior=me%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%2Fpantes&la=greek&can=a%28%2Fpantes0&prior=e)rw=sin


 

117 
 

emboscada (λόχος), como em uma armadilha e em uma caça. Dado que a passagem se refere 

a uma caça no passado a Alcibíades, parece remeter, como notou Robin (1973, §154), ao 

Protágoras (309a), em cujo início pergunta-se a Sócrates se não teria vindo da caça 

(κυνηγεσίου) a Alcibíades (περὶ τὴν Ἀλκιβιάδου ὥραν; cf. Symp. 217a3, 5), sugestão que 

Sócrates, longe de refutar, ainda reforça comentando que o jovem estaria no período 

fisicamente mais belo64.  

Com essa fala, porém, Alcibíades também aponta para uma caça que Sócrates estaria 

colocando em prática nesse exato momento: como Éros, que é urdidor constante de ardis 

(μηχανάς) (203d6), Sócrates teria elaborado um ardil (διεμηχανήσω) para deitar-se ao lado do 

mais belo dos presentes, ou seja, Agatão (cf. 212e8). À primeira vista, o leitor de boa 

memória pensará que Alcibíades está errado, uma vez que foi Agatão quem convidou 

Sócrates para deitar a seu lado (175c7-8)65. No entanto convém reter em mente a sugestão de 

Alcibíades. Outro leitor poderia ainda perceber o seguinte: Alcibíades está errado quanto a 

Agatão, mas certo quanto àquele que em realidade é o mais belo, a saber, o próprio 

Alcibíades. Isso porque, algumas linhas acima, conta-se que enquanto Alcibíades se dirigia 

para sentar ao lado de Agatão, Sócrates teria astutamente dado uma chegadinha para o lado, 

deixando assim um vazio a ser preenchido por Alcibíades: 

 

 

E [Alcibíades] entrou conduzido pelos companheiros. Em seguida, enquanto 

retirava as faixas a fim de coroar Agatão, tinha-as diante dos olhos e não 
percebeu Sócrates, mas sentou ao lado de Agatão, entre Sócrates e ele, pois 

(γὰρ) Sócrates deslocou-se para o lado (παραχωρῆσαι) quando o viu (ὡς 

ἐκεῖνον κατιδεῖν). Sentando-se ao lado (παρακαθεζόμενον), Alcibíades 
cumprimentou e coroou Agatão.  

 

PLATÃO (Banquete, 213a4-b3; tradução própria)  
 

 

Repare-se como o deslocamento consciente (ὡς ἐκεῖνον κατιδεῖν) de Sócrates explica 

(γὰρ) por que Alcibíades se sentou ao seu lado, bem como que a ênfase no fato de Alcibíades 

se sentar ao lado (παρα-καθεζόμενον) remete ao movimento de Sócrates de ir para  o lado 

(παρα-χωρῆσαι). Diante disso, o leitor mais atento levaria a sério a sugestão de Alcibíades de 

                                                        
64 Protágoras 309b. O fato de em seguida (309b) Sócrates dizer que, enquanto esteve na casa de Cálias, se 

esqueceu muitas vezes (θαμά) do jovem está longe de mostrar que não o estava caçando, ao contrário, pois, 

como me fez notar Altman, a condição de possibilidade para se esquecer muitas vezes de algo é lembrar-se 

outras tantas da mesma coisa. 
65 É assim que Edmonds (2000, p.280), p. ex., reage à passagem: "Actually, the fact that Agathon and Socrates 

were on the same couch was Agathon's contriving, rather than Socrates'. Agathon invites Socrates to sit next to 

him so that he may gain wisdom from him through their contact". 
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que Sócrates teria criado um estratagema para sentar-se ao lado de Agatão e perguntar-se-ia 

por que, afinal, Agatão convidou Sócrates para sentar-se ao seu lado. É isso que faremos na 

última seção.  

Antes disso, porém, notemos que Alcibíades descreve Sócrates como um sedutor em 

geral e que direciona seu discurso a Agatão. Sócrates, segundo esse relato, estaria sempre 

disposto eroticamente (ἐρωτικῶς) em relação aos belos (τῶν καλῶν) (216d2-3). É verdade 

que logo pondera que essa seria certa máscara de que se revestiria Sócrates (216d4-6), mas 

não porque não seria, no fundo, erótico, e sim porque no final das contas sempre se revelaria 

não como um amante típico que visa a consumar sexualmente sua sedução, senão que como 

um sedutor que, dando impressão de ser um amante típico (ἐραστὴς), transforma-se no amado 

(παιδικὰ) (222b). Ora, tal afirmação só reitera seu retrato como sedutor e ipso facto erótico; 

não por acaso é logo depois dela que Alcibíades alerta Agatão (222b5) e encerra seu discurso 

direcionando-o ao anfitrião enquanto iminente presa da caça socrática. Em seguida, Sócrates 

astuciosamente acusa Alcibíades de tentar separá-lo (eroticamente) de Agatão (222c-d: ἐρᾶν, 

ἐρᾶσθαι), o qual, inocentemente66 persuadido por Sócrates (222e), vai sentar ao lado dele. A 

resposta de Alcibíades à vitória de Sócrates reitera, de novo, a condição de erótico caçador do 

filósofo:  

 

 

É sempre o que acontece", teria falado Alcibíades; "onde está Sócrates, 

ninguém mais consegue nada dos belos mancebos. Com que facilidade 
(εὐπόρως) ele arranjou (ηὗρεν) um motivo (λόγον) plausível (πιθανὸν) para 

que este aqui fosse sentar-se perto dele (παρ᾽ ἑαυτῷ)! 

 

PLATÃO (Banquete, 223a6-9;  trad. C. A. Nunes) 
 

 

  Antes de retomarmos o início do Banquete, convém notar como a fala acima de certo 

modo encerra o diálogo: é a última que nos é reportada em discurso direto e a última ainda no 

interior do ciclo de elogios de éros. Esse ciclo termina, por conseguinte, com o elogio de 

Sócrates como caçador erótico na medida em que descreve o seu sucesso na caça a Agatão, e 

isso ainda remetendo tal sucesso à questão de quem se deita ao lado de quem. Com esse fim 

em mente, retomemos o início. 

 

                                                        
66 Agatão (222d7-e3) aduz como prova (τεκμαίρομαι) de que Sócrates tem razão o fato de Alcibíades ter sentado 

entre ele e Sócrates, quando, na verdade, Alcibíades só se deu conta da presença de Sócrates depois de já ter 

sentado e depois que Sócrates o induziu a sentar ao seu lado deixando-lhe um vazio. 
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3. O atraso de Sócrates à luz da caça erótica a Agatão 

 

Quando Aristodemo encontrou Sócrates e lhe perguntou onde iria tão insolitamente 

arrumado, inclusive com calçados, Sócrates disse que se fizera belo para encontrar um belo, 

i.e., Agatão (174a). Ou seja, ao vermos Sócrates se encaminhando para o banquete, uma 

possível sedução de Agatão já nos é sugerida. Aí nossa atenção também é direcionada para o 

fato de Aristodemo andar sempre descalço por imitar o querido mestre (173b2), de tal forma 

que Sócrates, ao encontrá-lo, deve tê-lo visto como uma pequena imagem de si mesmo67. 

Quando logo depois Sócrates se recolhe como em uma emboscada e se atrasa, astuciosamente 

deixa que Aristodemo, sua imagem e decerto seu companheiro constante, chegue sozinho, 

rementendo assim a Sócrates enquanto ausente68. Essa leitura estaria de acordo com o paralelo 

sugerido pela citação que Sócrates faz de Homero (174d2-3), que, como vimos, remete à 

astúcia de Odisseu, herói com o qual o filósofo é identificado várias vezes no diálogo69. Como 

habilidoso caçador que é éros (203d5-6), Sócrates, desejando atrair Agatão, planeja 

(ἐπίβουλός) como seduzir o jovem belo e bom (ἀγαθοῖς) (203d4-5); assim, astuciosamente 

(Μῆτις) (203b3) providencia os meios para tal fim; tece, então, um ardil (πλέκων μηχανάς) 

(203d6) que só um perito em erótica (177d7-8) poderia conceber: fazendo-se sentir como 

ausente, fazer-se eo ipso desejado (200a9 passim): 

 

 

Então assim que (εὐθὺς) Agatão o viu [i.e., a Aristodemo], disse: "Ô 

Aristodemo, chegas na hora certa para jantar conosco; se, porém, vieste por 

outro motivo, deixa para depois, porque ontem, procurando-te para te 
convidar, não consegui te encontrar. Mas e Sócrates, como não no-lo trazes 

(ἀλλὰ Σωκράτη ἡμῖν πῶς οὐκ ἄγεις)?  

 
PLATÃO (Banquete, 200a9; tradução própria) 

 

 

Eis a reação imediata de Agatão à chegada de Aristodemo. Logo em seguida (174e12), 

insiste: "Fizeste muito bem em vir", lhe falou. "Mas, onde está o teu companheiro?" 

Aristodemo diz não saber, mas Agatão deseja Sócrates presente (175a3-4): "Menino", disse 

                                                        
67 "Dunque, è una sorta di immagine, in piccolo, di Socrate stesso [...]". REALE, 1997, p.45. 
68 Reale (1997, p.46) chegar a dizer o seguinte: "Si noti la stranezza volutamente provocatoria: Socrate manda 
avanti il discepolo non invitato, e lui, invitato e tanto desiderato (dato che alla festa del giorno prima si era 

rifiutato di partecipare per la troppa folla) si ferma fuori in meditazione, ed entra a metà del pranzo, quindi 

rompendo tutte le buone regole".  
69 Cf. 198b-c (Od., 11.632); 220c1-3 (Od., 4.242). Rosen (1968, p.6): "With some slight variation, Odysseus is 

represented in the Symposium by Socrates, as Plato makes explicit by a number of important references". Cf. 

STRAUSS, 2001, p.175. 
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Agatão, "vai procurar Sócrates e traze-o para cá". Quando, pouco depois, o escravo volta 

dizendo que, embora chamado, Sócrates não quer entrar, Agatão insiste (175a10-11): "Que 

absurdo!", exclamou Agatão; "chama-o de novo e não o largues". Essa já é a quarta vez em 

que, em um espaço de cerca de quinze linhas, Agatão manifesta sentir a falta de Sócrates. E 

depois disso, não obstante o pedido de Aristodemo para que deixe Sócrates em paz (175b1-3), 

e apesar da aparente anuência de Agatão (175b4), ainda se relata o seguinte (175c2-5): "A 

seguir [...] começaram a comer sem que Sócrates aparecesse. Mais de uma vez Agatão insistiu 

(πολλάκις κελεύειν) para que fossem chamá-lo, porém Aristodemo não o permitira. Afinal, 

chegou Sóccrates [...]". O que se segue (175c7-e6), com Agatão pedindo a Sócrates para se 

sentar ao seu lado porque quer adquirir, pelo toque, o saber que ele adquiriru pelo caminho, e 

com a resposta de Sócrates negando-se a dar-lhe o que quer e ainda negando que a sabedoria 

passe pelo toque ou escorra como um líquido do mais cheio para o mais vazio, é apenas a 

explicitação do caráter erótico de toda a passagem: a presa já mordeu a isca e em pouco 

tempo o caçador sairá vitorioso.  

Pode parecer, porém, que essa leitura rebaixe demais a condição de filósofo 

representada por Sócrates. De fato, como Reale, tendemos a esperar que ele tenha sido 

tomado por uma reflexão abstrata e profunda, não por um problema prático tão imediato e 

aparentemente pouco filosófico, a tal ponto que essa interpretação, na medida em que frustra 

uma expectativa elevada, chega a parecer ridícula. No entanto, como já vimos, esse elemento 

jocoso e cômico faz parte não só dos Diálogos em geral como dos banquetes e do gênero 

literário correspondente 70 . Além disso, não subestimemos o caráter filosófico da caçada 

erótica de Sócrates em geral71 nem quando se trata de Agatão em particular. Diotima define a 

filosofia à luz de Éros e vice-versa, e ensina que Éros é caçador e o que mais herdou do pai. 

Se Sócrates é o erótico, Agatão, por sua vez, acabou de ganhar o primeiro lugar no concurso 

de tragédias, mas, por outro lado, seu corpo deve estar tão passivamente submetido a 

Pausânias (Prot. 315e; Symp. 177d8-e1; 184b-e) quanto, a julgar por seu estilo, sua alma à 

                                                        
70  Cf. Fedro (276d: "παιδιαῖς [...] συμποσίοις"); Xenofonte (Symp. I, 1: ἐν ταῖς παιδιαῖς). A propósito de 

banquetes e de piadas a respeito de Sócrates como pensador profundo, cabe lembrar que a certo momento do 
Banquete de Xenofonte, quando alguém pergunta a Sócrates se ele seria o famoso pensador (ὁ φροντιστὴς) (VI, 

6), sua resposta parece uma piada parecida com a que haveria no diálogo platônico, porque, sendo bastante terra 

a terra, frustra a expectativa elevada que a ideia de pensador gera: "É provável, Siracusano, que, como dizias há 

pouco, eu seja um pensador (φροντιστὴς); agora mesmo estou aqui a matutar (σκοπῶ) o que é que o teu rapaz e a 

tua rapariga poderiam fazer para nos dar um espectáculo de que gostássemos [...]" (VII, 2-3). 
71 Por acaso Jesus ser apresentado (Lucas 5:10) como mestre da pesca - a rigor da captura (ζωγρῶν, de ζωγρέω) - 

de homens rebaixaria em algo sua condição?      

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=ta%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tai%3Ds&la=greek&can=tai%3Ds0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paidiai%3Ds&la=greek&can=paidiai%3Ds0&prior=tai=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%2811&prior=*sw/krates
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=frontisth%5Cs&la=greek&can=frontisth%5Cs0&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=skopw%3D&la=greek&can=skopw%3D0&prior=gou=n
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retórica de Górgias (198c1). Por conseguinte, caçar Agatão72 é converter um jovem muito 

talentoso e influente à vida filosófica, conversão essa cujas consequências sem dúvida 

desdobrar-se-iam por toda a cidade. Por isso é só com ele que Sócrates tenta dialogar, e por 

duas vezes (194a-d; 199c-201c), no Banquete, e é ele o único refutado (201b) por Sócrates no 

diálogo73, algo em consonância com a interpretação aqui apresentada74. 
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Esta exposição tem como objetivo revelar o tema do amor intelectual da mente 

para com Deus, na filosofia de Espinosa, como uma chave para o entendimento da coincidência 
existente entre as ações humanas e a mudança da própria Natureza. Sabemos que o amor 

intelectual da mente para com Deus é o próprio amor de Deus com o qual ele ama a si mesmo, 

não enquanto o consideramos como infinito (e por tanto onipresente), mas enquanto o 
explicamos por meio da essência da mente humana. No mesmo sentido, a causa pelas quais as 

coisas singulares, assim como o próprio homem, persevera na existência “é a própria potência 

de Deus” (ESPINOSA, 2013, p.273) enquanto a explicamos por meio de uma essência humana 
atual. No Tratado Teológico-Político vemos que nossa mente só pelo fato de conter em si a 

natureza de Deus e dela participar tem o poder de formar certas noções que explicam a 

natureza das coisas. Estas noções explicam, pois expressam uma qualidade da essência da mente 

humana que não está retida na matriz da experiência, capaz de conceber as essências dos corpos 
sob uma perspectiva eterna. Deste modo, elas podem indicar novas maneiras de compreender a 

dinâmica existente entre as ações humanas e a mudança da própria Natureza, conduzindo-nos à 

novos campos de potências, novas zonas de intensidades ou novos caminhos, capazes de 
produzir uma trilha que leve à libertação das forças de decomposição, ao compreendermos de 

uma nova maneira a própria potência do intelecto ou a liberdade humana  
 

ESPINOSA, COINCIDÊNCIA, PARTICIPAÇÃO 
 

This article aims to reveal the theme of the intellectual love of the mind towards 
God, in Spinoza's philosophy, as a key to the understanding of the coincidence between human 

actions and the change of nature itself.  We know that the intellectual love of the mind toward 

God is the very love of God with which he loves himself, not as long as we regard it as infinite 
(and therefore omnipresent), but as we explain it through the essence of the human mind. In the 

same sense, the cause by which singular things, as well as man himself, persevere in existence 

“is the very power of God” (ESPINOSA, 2013, p.273), as we explain it through a present 

human essence. In the Theological-Political Treatise, it pointed out that our mind only by 
containing the nature of God and participating in it, has the power to form certain notions that 

explain the nature of things. These notions explain why they express a quality of the essence of 

the human mind that is not retained in the matrix of experience, capable of conceiving the 
essences of bodies from an eternal perspective. In this way they may indicate new ways of 

understanding the dynamics between human actions and the change of nature itself, leading us 

to new fields of powers, new zones of intensity or new paths, capable of producing a path that 
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leads to liberation of the forces of decay as we understand in a new way the very power of the 

intellect or human freedom.  
 
 

SPINOZA; COINCIDENCE; PARTICIPATION  

 

Uma das principais dificuldades inerentes na obra de Espinosa está relacionada à 

relação de imanência entre o infinito e finito, entre a existência substancial e a 

existência modal, o que, segundo a comentadora Mariana Gainza, fez com que, 

historicamente, as leituras que identificaram o espinosismo com um certo idealismo 

fossem favorecidas, em detrimento de uma perspectiva materialista1.2 Examinando o 

desenvolvimento das análises relativas ao campo social na filosofia espinosana, e de 

estratégias que, pelo menos em um primeiro momento, propõem-se prescritivas, 

deparar-nos-emos com uma série de questões que tendem a crescer ao passo que a 

pesquisa avança, dada a imensidade do oceano de seu necessitarismo universal. Como 

uma doutrina filosófica pode educar homens a superarem Estados opressores cuja 

ascensão e decadência seguem uma lógica eterna e necessária? Como escapar desta, ao 

menos, aparente, contradição? 3  

O entendimento adequado da complexa relação que articula toda a 

Ética, quer dizer, a relação entre a substância absolutamente infinita, 
cuja essência está constituída por atributos infinitos, e os modos 

infinitos e finitos que a exprimem, requer, fundamentalmente, uma 

tomada de distância em relação aos sentidos habituais das palavras 

com as quais o conceito dessa relação é construído. 

 GAINZA (2011, p. 23) 

 

                                                             
1 Cf. GAINZA, M. Espinosa Uma Filosofia Materialista do infinito Positivo, 2011, p.22. 
2 Louis Althusser marca, de certo modo, a inauguração dos estudos marxistas espinosanos. “The 

philosopher Louis Althusser once complains that his critics called him a ‘structuralist only because 

“structuralism was all the rage and one did not have to read about it in books to be able to talk about it’. 

Few, if any, of this readers ever suspected that he was instead a ‘Spinozist’, for to recognize the presence 
of Spinoza, he quipped, ‘one must at least have heard of him’”. (MONTAG, 1998,  p.9) 
3 O desenvolvimento do tema do amor intelectual da mente para com Deus (Mentis amor intellectualis),  

na filosofia de Espinosa, provavelmente, teve a influência do livro Dialogues of Love, do filósofo e poeta, 

do séc.XV, Leão Hebreo, qual o autor da Ética mantinha um exemplar em sua biblioteca. No prefácio do 

livro, escrito por Brian Copenhaver, o mesmo afirma: “The God whom we must learn to love is a Father 

who brought the cosmos to birth from a Mother, an eternal chaos who is herself (somehow) created 

eternally. But the love of God in the Dialogues that reminds us of Spinoza’s ‘intellectual love of God’ 

also makes us think of the act of love as conjunction with the Agent Intellect, the Averroist hypostasis 

that Judah identifies with God. Another way to regard love as knowledge of God, then, is to see it as the 

intellection that only the Agent Intellect can provide for humans”. (HEBREO, 2009, p.15) 
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A coincidência que investigamos, ou seja, a convergência entre as ações 

humanas e a mudança da própria natureza, pretende mostrar que o fato das coisas serem 

“predeterminadas por Deus, não certamente pela liberdade de sua vontade, mas por sua 

natureza absoluta, ou seja, por sua infinita potência”4, não retira a liberdade humana, 

mas a coloca. Podemos nos deparar, de uma certa perspectiva, ou ao menos para 

auxiliar no desenvolvimento desta pesquisa, com esta coincidência também na filosofia 

marxista, de uma forma exemplificada, nas Teses de Feuerbach, particularmente da 

terceira tese, quando Marx afirma:  

A teoria materialista de que os homens são produto das circunstâncias 
e da educação e de que, portanto, homens modificados são produto de 

circunstâncias diferentes e de educação5 modificada esquece que as 

circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que o 
próprio educador precisa ser educado. [...] A coincidência da 

modificação das circunstâncias e da atividade humana só pode ser 

apreendida e racionalmente compreendida como prática 
revolucionária. (grifo nosso) 

MARX (1990, p. 30) 

 

 Em um sentido propriamente espinosista, a coincidência de que tratamos, reúne 

a causa emanente e a causa imanente. A natureza que emana, emana porque apreende, e 

compartilha de uma imanação da qual as coisas se originam e coincidem - o que emana 

causa o mundo, não obstante, causa pois compartilha de uma imanação. A imanência 

absoluta se expressa absolutamente em todas as modificações. Observando a natureza 

da perspectiva da eternidade, compreendemos diretamente Deus por meio das essências 

formais das coisas do mundo. A imanência não opera por analogia - “todas as coisas 

existem em Deus e dele dependem de tal maneira que não podem existir nem ser 

concebidas sem ele”6. Por meio das essências das partes, podemos alcançar o 

entendimento de Deus. 

O cerne da questão é investigar um horizonte de possibilidades infinitas no 

finito, como enxergar a linha do horizonte da coincidência. As inevitáveis fronteiras 

da existência indicam uma certa particularidade que as definem como mera 

                                                             
4 ESPINOSA (2013, p. 63) 
5 O tema da Educação é exemplificado na EV, Apên, cap. 9, no qual Espinosa realiza uma distinção 

qualitativa entre o vulgo, sábio (o homem que se conduz pela razão) e o sábio educador. Cf. REZENDE, 

C. “A gênese textual da doutrina da educação das crianças no Tratado da Emenda do Intelecto”, p. 55. 

OLIVEIRA, F. “A educação no capítulo 9 do apêndice da Ética IV de Espinosa”, p. 30.  
66 ESPINOSA (2013, p. 63). 
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possibilidade. As ideias que se originam do intelecto não são como reflexos da 

extensão, mas são coisas ativas formadas ativamente por meio do relacionamento de 

ideias, assim como os corpos foram postos em movimento por meio do relacionamento 

com outros corpos. O intelecto, por natureza, é uma coisa ativa, e a imaginação passiva. 

A imagem representativa é apenas uma superfície, se examinarmos suas profundezas, 

encontraremos um conteúdo expressivo de uma Substância imanente. Se abandonarmos 

as amarras conceituais, que por milênios se apresentaram como ontológicas, a existência 

pode conjurar a imanência oculta. 

A compreensão da existência não pode ser alcançada por meio de uma teoria 

originária, a existência não é causada pelos reflexos dos “objetos” e nem dos “sujeitos”. 

Aparentemente, enxergamos o predomínio da causa objetiva em detrimento da causa 

imanente, todavia, a causa objetiva não pode ir além das características extrínsecas, ela 

tem predominância sobre o efeito mas não supera aquilo que produz no nível da 

aparência.  

É preciso considerar que uma causa passageira é aquela cujas 
produções são exteriores ou fora de si mesma, como alguém que joga 

uma pedra no ar. Ou um carpinteiro que constrói uma casa. Ao passo 

que uma causa imanente age interiormente e se detém em si mesma, 
sem sair de modo algum. Assim, quando nossa alma pensa ou deseja 

alguma coisa, ela é ou se detém nesse pensamento ou desejo sem dele 

sair, sendo sua causa imanente. É dessa maneira que o Deus de 
Spinoza é a causa deste Universo, onde está e não além.  

GUINSBURG (2014. p. 344) 

 

Necessitamos observar a produção sempre de maneira positiva. O intelecto opera 

por meio de uma dinâmica que envolve realidades ou causas formais, não meramente 

representativas, ou seja, passivas. Por meio das essências das partes, podemos alcançar 

o entendimento de Deus que só pode ser encontrado no campo das realidades formais e, 

é exatamente neste campo, onde alcançaremos a trilha capaz de desvendar uma 

coincidência entre as ações humanas e a mudanças da Natureza, para além do velho 

império que o “homem” construiu para se libertar das estruturas medievais.7  

                                                             
7 “No início da modernidade, nos sécs.XVII e XVIII, o sujeito pensante, a consciência individual, como já 

fica claro em Lutero, parece de fato a alternativa necessária para o confronto com a tradição, com a 

hegemonia das instituições políticas e religiosas medievais, do saber constituído”. MARCONDES (2002, 

p.271) 



 
 

128 
 

As coisas que existem na duração (natureza naturada) não podem oferecer uma 

explicação unívoca, empiricamente provada apenas por sua própria existência. A 

“Escritura não dá definições das coisas de que fala, da mesma forma que a natureza 

também as não dá”8. Existir é uma possibilidade permanente9, posto que o que existe, 

existe porque expressa, enquanto expressa, uma essência eterna imanente. Apenas 

quando nos dedicarmos em angariar ferramentas epistemológicas capazes de sondar o 

plano da imanência, poderemos atingir o eterno e escapar das miragens da existência.  

Até então, “o sujeito empírico se refugia em ilusões que o encerram, pelas quais ele 

engana a si mesmo e nas quais se agarra com obstinação e angústia”10.  

 Portanto, a análise só será filosófica quando nos inquirirmos sobre as maneiras 

pelas quais podemos acessar o campo dos entes reais.  

Quando indago o que é uma espécie, nada busco que a natureza desse 

modo de pensar, que o distingue de outros modos de pensar; esses 
modos de pensar, não podem ser chamados de ideias, nem podem 

ser chamado de verdadeiro ou falso, só bom ou mal (caso nos auxilie 

ou atrapalhe na concepção de ideias adequadas, como todos os entes 
de razão).  

(PM I, cap. 1) (grifo nosso) 

Os gêneros taxonômicos não são ideias, assim como o “círculo”, este objeto 

cujos lados são todos equiláteros, não é a ideia do círculo, “a natureza do círculo se 

segue desde a eternidade [...] como se seguem infinitas coisas, de infinitas maneiras, 

isto é, tudo”11. As coisas que aparecem na existência não fazem parte da natureza de 

nossas ideias, elas aparecem como entes de razão que indicam um - mais além de toda 

objetividade. A Natureza não é definida pela soma dos objetos na existência, a Natureza 

é aquilo que nosso intelecto intelige porque participa12. Não pensamos a Natureza 

porque nossas ideias refletem a existência como um espelho, “filósofos verbalistas caem 

erro de julgar as coisas pelos nomes e não os nomes pelas coisas”. (ESPINOSA, 2015, 

p.199) 

                                                             
8 ESPINOSA (2008, p. 117) 
9 Cf.  MONTAG, 1998, p.9. “Spinoza’s  works constitute a philosophy that never definitively closes upon 

itself, that is never strictly identifiable with a finite set of propositions or arguments that would allow it to 

be categorized once and for all as ‘rationalist’ or even ‘materialist’. It is rather a philosophy characterized 

by an inexhaustible productivity that is thus, as Pierre Macherey has argued, of producing, and not simply 

reproducing, itself endlessly”.  
10 JAPERS (1952, p. 609, nossa tradução) 
11 EIP17, esc. 
12 “O que em nós deve conhecer a Deus é o intelecto e este está unido a Deus tão intimamente que sem 

ele não pode existir nem ser concebido”. 
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Dito isto, temos a necessidade de investigar um campo aparentemente novo, que 

não pode ser totalmente apreendido apenas pela razão, embora seja por ela 

compreendida. “Por fim, vemos também que o raciocínio não é o mais importante em 

nós, mas somente como uma escada que nos permite nos elevarmos ao lugar almejado” 

(ESPINOSA, 2014, p.150). Quer dizer, devemos nos esforçar para pensar em uma teoria 

do conhecimento que possa superar o ponto de vista da existência, por meio de uma 

perspectiva eterna da mente humana capaz de superar o âmbito da duração e, assim, 

participar da Natureza. Nesta direção, procuraremos desvendar novos protocolos de 

experiência, zonas de intensidades ou novos conceitos capazes de nos mover e nos 

direcionar para além da matriz da experiência da duração. Examinaremos em que 

sentido podemos compreender esta dinâmica na qual as modificações só agem porque 

participam, e assim, coincidem com a Substância.  

Para Espinosa, o conhecimento da Natureza não pode ser alcançado por meio de 

um método analógico, ou seja, um conjunto determinado de ideias que, de alguma 

maneira, adquire autoridade como método prévio capaz de tematizar nosso acesso aos 

sinais da verdade.13 Conhecer a Natureza é um processo que consiste em compreender 

os atributos que nos explicam e envolvem desde uma perspectiva interna, e não externa 

à coisa14. Neste sentido, os gêneros do conhecimento de Espinosa não podem ser 

compreendidos da perspectiva de faculdades humanas, mas sim, devemos compreendê-

los como as próprias maneiras pelas quais Deus conhece a si mesmo15. Ao 

abandonarmos a ideia de “faculdades humanas”, podemos abandonar também uma 

tentativa de compreender a Substância por meio de uma relação de significados entre 

homem e natureza.  

                                                             
13 “Como estabelecemos uma tal comunidade entre Deus e os homens. Esse conhecimento não se dá 
pronunciando signos. Deus se dá a conhecer imediatamente, sem usar outra coisa pelo qual o faria. 
Tampouco, poderia fazê-lo por palavras”. (BT, II., XXIV, §9) 
14 Cf. DELEUZE, G. Spinoza Philosophie pratique. 2003, p.79. “La connaissance n’est pas l’operation d'un 
sujet, mais l'affirmation de l’idée dans l’âme: « Ce n'est pas nous qui affirmons ou nions jamais rien 
d'une chose, mais c'est elle-même qui en nous affirme ou nie quelque chose d’elle même » (Court traité, 
II, 16, 5). Spinoza recuse toute analyse de la connaissance qui distinguerait deux éléments, entendement 
et volonté. La conalssance et auto-affirmation de l'idée, « explication » ou developement de l'idée, à la 
manière d’une essence qui s’explique dans ses propriétés ou d'une cause qui s’explique dans ses effets 
(Ethique, l, ax. 4;l,17). Ainsi conçue, la connaissance comme affirmation de l'idée se distingue: 1º de la 
conscience comme redoublement de l'idée; 2º des affects comme determinations du conatus par les 
idées.  
15 Cf. VINCIGUERRA, 2012, p.136. “Seus três gêneros do conhecimento não se referem a três gêneros de 
alguma faculdade humana; ao contrário, eles são as três maneiras pelas quais Deus conhece a sua 
própria natureza”. 
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A verdade não é composta por um conjunto de significados: “o verdadeiro 

método não é buscar signos da verdade depois da aquisição das ideias”16. Na filosofia 

espinosana, vemos uma distinção entre método e “Método”. Quando o autor da Ética 

fala sobre “o verdadeiro Método”, não se refere a um método superior a todos os outros 

– ou o melhor método até então desenvolvido -, mas à maneira própria pela qual a 

Natureza conhece a si mesma. “Deleuze disse certa vez que não nos tornamos 

spinozanos, mas que nos descobrimos spinozanos, pois o pensador holandês foi aquele 

que ensinou a alma a viver sua vida, não a salvá-la”17.  

Tratando a sociedade como um mesmo indivíduo, como de fato ela deve ser 

concebida, contradizendo a visão tradicional liberal18, que entende a sociedade como a 

soma de cada indivíduo particular e não como um todo. Devemos pensar também, 

logicamente, em uma relação direta, ou seja, não analógica, que possa dar conta dessa 

dinâmica de conhecimento ou de ação entre a modificação da sociedade e a Substância 

infinita. Neste sentido, Deleuze afirma a necessidade de compreendermos quando Negri 

aponta para uma ação da multidão que não passa por nenhuma espécie de mediação de 

poder,19 capaz de direcionar a “potência da multituduo”20 à sua própria singularidade21, 

escapando das sólidas trincheiras que secularmente construímos para tentar resistir ao 

esmagamento imperioso22. Em um análise prática, trazendo assim, Espinosa para nossa 

época, como Macherey apontava à necessidade.23   

Quando Espinosa afirma que o amor intelectual de Deus, pelo qual ele ama a si 

mesmo, é o mesmo amor intelectual que a mente tem para com Deus, enquanto 

compreende a natureza de uma perspectiva da eternidade24, notamos que o autor 

                                                             
16 TEI,§36.  
17 ROCHA, M. “Spinoza em Deleuze”. 2014, p.452. 
18 “Here Spinoza remains an anomaly, but one whose radical exteriority to the problematic of liberalism 

makes possible a critique of it First, Spinoza rejects any dissociation of right and power: it makes no 

sense to speak of having the right to do what we have not the power to do. Once we conceive of politics 

as power the individual ceases to be a meaningful unit of analysis.” (MONTAG, 1998, p.17) 
19 “O que quer dizer que não há necessidade, em princípio, de uma mediação para constituir as relações 

que correspondem às forças. [...] Spinoza pensa imediatamente em termos de multitudo e não de 
indivíduo”. (NEGRI, 1993, p.7-8) 
20 Cf. A “potência da multituduo” como exposta na obra de Antonio Negri, A Anomalia Selvagem. 
21 Singularidade em um sentido espinosano como explicitado no Breve Tratado, quando o autor afirma 

que “quanto mais uma coisa tem de essência, tanto mais têm de atividade, e menos de passividade. Toda 

passividade origina-se de alguma coisa externa” (BT, II, XXVI, §6). 
22 Cf. nota 12. 
23 Pierre Macherey, em seu prefácio para o livro Anomalia Selvagem, de Antonio Negri: “É preciso então 

ler Spinoza no presente. Significa isto que deve-se atualizá-lo, ou seja, transpô-lo para outra atualidade, 

que seria a nossa, recuperá-lo para nossa época [...]”. 
24 Cf. EV, Prop.36. 
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insere uma modificação, propriamente um afeto, para elucidar a união entre a mente 

humana e Deus. Uma categoria que não pode ser compreendida apenas por uma 

atividade meramente racional, pois esta não será capaz de, realmente, fruir as coisas 

que compõem a Substância e realizar esse amor. Fruição que só será adequadamente 

efetivada quando ascendermos a uma perspectiva eterna das coisas do mundo. Ascensão 

que, por sua vez, apenas atingiremos quando vislumbrarmos uma maneira de participar 

ou de se envolver nisso que a consciência imaginativa só é capaz de interpretar. Há uma 

qualidade da mente humana que não está retida na matriz da experiência da duração, 

capaz de conceber o infinito como atual em todas as coisas. Espinosa afirma que nossa 

salvação consiste neste amor constante e eterno para com Deus, o que é o mesmo dizer: 

no amor de Deus para consigo mesmo. Também podemos intitular este amor de 

satisfação do ânimo. Para fruir da natureza das coisas, devemos entender que só 

alcançaremos seu cume, sua singularidade, quando concebermos, perfeitamente, o 

“conhecimento da união que a mente tem com a Natureza inteira”25.  

“A experiência da nossa eternidade não se refere ao conhecimento das afecções 

do corpo, nem ao conhecimento da essência do corpo”26. Quando o autor nos diz que a 

mente pode viver sem o corpo, sabemos que alguma coisa resta desta vida para a 

eternidade27. Deduzimos que são elas as ideias adequadas que, por sua vez, são 

expressões do infinito para o infinito. São nestes momentos em que podemos afirmar 

que Deus conhece a si mesmo. A expressão é fundamental para apreendermos a 

dinâmica de conhecimento espinosana. A explicação é um envolvimento com isso que 

se explica. Envolver é explicar. A expressão é, assim, uma manifestação das 

particularidades na totalidade. A Substância se expressa no todo, ou seja, o todo envolve 

suas partes. A essência de Deus age formalmente nos modos que constituem sua 

natureza, e objetivamente na ideia que exprime essa natureza. A essência objetiva é uma 

potência de Deus. Não existe um ser que seja a causa de todas as coisas sem que 

também seja causa de fato das ideias. Para tudo que existe de maneira formal há uma 

ideia que objetivamente corresponda a esta formalidade. 

Participamos emanativamente: tudo é emanado. A modificação compartilha da 

ação, ou seja, da expressão durante o tempo em que, definido absolutamente por aquilo 

                                                             
25 TEI, §13. 
26 MOREAU (1994, p. 547, tradução nossa). 
27 “A mente humana não pode ser inteiramente destruída juntamente com o corpo: dela permanece algo, 

que é eterno”. (EV, Prop.36) 
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doado, coincide com o concessor. Quando a mente humana compreende a eternidade, 

compreende o amor intelectual de Deus para consigo mesmo - esta coincidência reúne 

causa emanente e a causa imanente. A modificação causa, mas esta causa está para além 

de sua total compreensão em um sentido meramente racional. Nenhuma “coisa criada 

pode existir por sua natureza sequer um instante, mas é continuamente procriada por 

Deus”. (ESPINOSA, 2015, p.259) A Natureza que emana, emana porque apreende, e 

compartilha de uma imanação da qual as coisas se originam e coincidem - o que emana 

causa o mundo, não obstante, causa pois compartilha de uma imanação. A imanência 

absoluta se expressa absolutamente em todas as modificações. Observando a natureza 

da perspectiva da eternidade, compreendemos diretamente Deus por meio das essências 

formais das coisas do mundo.  

É na expressão que Deus se explica e se compreende. Deus se expressa no 

mundo e o mundo exprime suas particularidades. A parte eterna de cada atributo é a 

propriedade pela qual Deus produz tudo o que a mente concebe como existente na 

duração. Por meio dos Modos, Deus informa suas modificações da potência que lhes é 

devida; neste caminho, Deus e seus atributos se harmonizam. Cada modificação possui 

uma aptidão28 para agir, existir e perseverar na sua existência; em outras palavras, cada 

parte tem sua potência. Padecemos, exatamente, quando não somos a causa adequada 

dos acontecimentos que nos envolvem e nos explicam. Sofremos quando somos 

afetados por partes da natureza que não podemos explicar por nós mesmos29, de outro 

modo, agimos quando somos causa adequada dos eventos que nos envolvem. Deste 

modo, somos, assim, conscientes do alinhamento existente entre nossas ações e o eterno 

amor de Deus para consigo mesmo. 

A Substância expressa a essência formal, que é o que de fato produz 

imanentemente o mundo. A Natureza se expressa em si e para si, e, neste sentido, todos 

seus modos são os mesmos, ela compreende tudo o que explica e envolve. A ideia 

adequada surge porque a compreendemos: produzimos como nos entendemos. Agimos 

quando compreendemos e padecemos quando nos apaixonamos. A expressão da 

Natureza envolve, ao mesmo tempo, sua compreensão e sua explicação. Ela não se 

expressa de maneira formal, sem se entender de maneira objetiva. Quer dizer, quando a 

Natureza se expressa, ela também está se explicando. Espinosa sempre lembra que toda 

                                                             
28 Ou poder. 
29 EIV, Prop.2. 
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ação da Natureza é necessária, tudo o que se expressa revela a verdade de sua 

produção.30 

Os homens nunca alcançarão o conhecimento verdadeiro da Natureza enquanto 

insistirem em buscar conhecê-la através de algum signo ou de qualquer relação 

analógica que exija intermediários. Enquanto o homem fundamentar o conhecimento da 

Natureza na compreensão de seus signos, tomará “as afecções de sua imaginação pelas 

próprias coisas”31. A ideia verdadeira não é um significado verdadeiro, mas uma ideia 

adequada, é aquela que expressa sua própria causa, que se explica ao se exprimir; já, a 

ideia inadequada é inexpressiva. Para dar uma definição intrínseca, precisamos definir a 

forma lógica das ideias que não se confunde com as maneiras pelas quais nós as 

compreendemos. 

Tradicionalmente, temos tomado a razão como a ferramenta epistemológica 

capaz de compreender a Natureza e conduzir o homem a uma vida superior. No entanto, 

Espinosa nos revela que sua verdadeira função não é propriamente entender a Natureza, 

mas “nos anunciar o sumo bem a fim de despertar-nos para que o busquemos e nos 

unamos a ele, união que é nossa suprema salvação e felicidade”. (ESPINOSA, 2014, p. 

150) Deus, ou seja, a Natureza, só pode ser compreendida quando nos unimos a ela, 

quando participamos dela. União que só ocorre quando concebemos Deus, não 

“enquanto o imaginamos como presente, mas enquanto compreendemos que Deus é 

eterno. É isso que chamo de amor intelectual de Deus”. (ESPINOSA, 2013, p.399) 

(grifo nosso) Amor que, de certo modo, conecta a natureza naturante e a natureza 

naturada. Conhecer a Natureza é conhecer nossa potência de compreendê-la, ou, o que é 

o mesmo, amá-la.  

Se aprendemos que para conhecer a Natureza é indispensável uma epistemologia 

baseada no conhecimento das coisas tal como aparecem na natureza, e tal como 

acostumamos a compartilhá-la, i.e, por meio de signos e de um código linguístico, sem 

nunca nos perguntar – nem em sonhos – sobre as causas imanentes das coisas que 

                                                             
30 Cf. RAMOND, C. Dictionnaire Spinoza, p.122 « Être en autre chose» ne doit pas être compris 

positivement et spatialement (à la manière dont des billes « sont dans» un sac), mais  négativement, par 

opposition à « l'être en soi» de l'attribut (I déf 4). Le mode « est en autre chose» dans la mesure où il tient 

son existence d'autre chose: il ne se produit pas, n'est pas « cause de soi» (I 7 et dé111), mais causé ou 

produit « par autre chose ». Le mode, en un mot, « est en autre chose» au sens où il a son être ou son 

existence en autre chose qu'en lui-même: son existence est contingente, ne peut pas se déduire de sa 

définition (L 10 et 12, E 1 8 sc 2). 
31 RAMOND (2006, p. 122). 
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aparecem na existência. Urge, substituir esta epistemologia por uma teoria do 

conhecimento. Uma epistemologia requer uma dinâmica de conhecimento entre um 

indivíduo que conhece a Natureza “exterior”, ao conhecer a soma das coisas individuais 

existentes; no entanto, de uma perspectiva eterna da mente humana,  como 

investigaremos, poderíamos, através de uma perspectiva eterna das coisas na existência, 

compreender, realmente, a Natureza.  

Como, em suma, na coisa extensa não há nenhuma outra modificação além do 

movimento e do repouso, “cada coisa corpórea particular não é outra senão uma certa 

proporção de movimento e repouso”. (ESPINOSA, 2014, p.160) Logo, os homens 

também são uma certa proporção de movimento e repouso, de tal sorte, que a essência 

objetiva, ou seja, a ideia verdadeira desta proporção, precisa existir no pensamento, a 

qual Espinosa chama de mente do corpo32. E, à oscilação do equilíbrio desta proporção, 

para mais ou para menos, que, no Breve Tratado, o autor da Ética atribuiu às tendências 

opostas dos afetos, como o calor e o frio.33 Nesta esteira, “se a mudança ocorre em uma 

parte é causa de que ela retorne à sua primeira proporção, daí se origina a alegria que 

denominamos repouso, exercício agradável e contentamento”34. “Sem a virtude, sem a 

direção do intelecto tudo leva a ruína, sem que possamos gozar de nenhum repouso, 

como se vivêssemos fora do nosso elemento”. (ESPINOSA, 2014, p.160, grifo nosso) A 

essência de um corpo pode, assim, ser caracterizada por uma certa quantidade de 

movimento e repouso35 que oscila de acordo com leis universais e eternas da Natureza.36 

A essência de um modo existe na medida em que é constituída por aquilo expresso pela 

Natureza. Enquanto não somos constrangidos por causas externas37, temos a aptidão 

derivada das essências de nossos corpos de compreender os padrões de encadeamento 

lógico que nossos corpos devem seguir para receber e doar; precisamente, porque tudo o 

                                                             
32 Cf. BT, PII, Apên, §15. 
33 Ibidem. 
34 Ibid §16.  
35 “A essência objetiva dessa proporção existente e que está no atributo pensante, dizemos que é a mente 

do corpo. Assim, se uma dessas modificações (o repouso ou o movimento) se altera para mais ou para 

menos, também a ideia se altera para mais ou para menos, também a ideia se altera na mesma medida; por 
exemplo se o repouso vem a aumentar e o movimento a diminuir, assim é causada ado ou tristeza que 

denominamos frio. Pelo contrário, se o movimento é que cresce, assim é causada a dor que denominamos 

calor.” (BT,PII, Apên, §15) 
36 “Na extensão, a propriedade que Deus tem necessariamente para doar a todos os modos concebíveis é 

precisamente o movimento e o repouso, posto que é unicamente pelo movimento e repouso que os corpos 

podem aparecer; e com todas as suas leis, produzir tudo que existe”. (MATHERON, 2011, p.699, 

tradução nossa.)  
37 “Durante o tempo em que não estamos tomados por afetos que são contrários à nossa natureza, nós 

temos o poder de ordenar e concatenar as afecções do corpo segundo a ordem própria do intelecto”. (EV, 

Prop.10) 
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que ocorre, ocorre por um decreto divino. Deste modo, podemos expressar a causa 

adequada das coisas do mundo.  

Espinosa expôs uma teoria do conhecimento cujo objetivo maior é conduzir o 

homem, à compreensão da Natureza por meio da intuição, à potência do intelecto, à 

liberdade humana. Neste sentido, devemos abandonar, como vimos, de certo modo,  

uma concepção tradicional do conhecimento que não supera uma compreensão 

analógica da Natureza. A teoria do conhecimento espinosana concebe um entendimento 

que só se realiza, verdadeiramente, na medida em que participamos da natureza divina 

da singularidade de cada coisa. Esta participação será mais perfeita quanto mais perfeita 

forem minhas ações, que, por sua vez, dependem da perfeição do conhecimento que 

possuímos de Deus. Podemos dizer que a tranquilidade de meu espírito38 e a 

consequente felicidade ou satisfação de meu ânimo39 (nossa beatitude) dependem do 

entendimento da Natureza que possuo, pelo “qual somos induzidos a realizar apenas 

aquelas ações que o amor e a generosidade nos aconselham40 e  a “suportar  com igual 

ânimo uma e outra face da fortuna, pois certamente todas as coisas se seguem do 

decreto eterno de Deus, com a mesma necessidade da qual se segue a essência do 

triângulo”. (ESPINOSA, 2013, p.147)  Este tal gênero, exige algo mais do que uma 

compreensão racional e analógica da Natureza, exige a apreensão de uma maneira pela 

qual o homem é capaz de participar da Natureza. Esta participação será mais perfeita 

quanto mais perfeita forem nossas ações. A equanimidade de nosso espírito, e sua 

consequente felicidade ou beatitude, depende da qualidade da potência do conhecimento 

que temos de nossa natureza. Não “passa mais pela ideia de Deus, nem por uma 

correspondente potência de pensar, para chegar, em conclusão, a uma potência infinita 

de existir. Ela opera imediatamente na existência pela potência de existir”41. 

(DELEUZE, 2017, p.95) Nossa verdadeira potência de pensar se revela na medida em 

que compreendemos adequadamente a mais íntima e a mais vívida relação de união 

entre a existência presente de nossos corpos e a eternidade de Deus.  

                                                             
38 Espinosa afirma: “Pois o ignorante, além de ser agitado, de muitas maneiras, pelas causas exteriores, e 

de nunca gozar da verdadeira satisfação do ânimo, vive, ainda, quase inconsciente de si mesmo, de Deus e 

das coisas”. (EV, Prop.42, esc) 
39 Pois “quando se goza dele não se quer trocá-lo por nenhuma outra coisa do mundo”. (BT, PII, 

cap.XXVI, §3)  
40 ESPINOSA (2013, p. 147) 
41 DELEUZE, G. Espinosa e o problema da expressão. 2017, p.95. 
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Provavelmente, a conjuminação das essências é um dos temas mais complexos 

dentro da metafísica espinosana. A dificuldade reside na tarefa de conciliá-las ao passo 

em que conservamos suas diferenças. O próprio autor reconhece este fato pelo menos 

duas vezes em Pensamentos Metafísicos: “nenhum homem quer ou opera algo a não ser 

o que Deus decretou desde toda eternidade que ele quisesse e operasse. De que modo 

isso pode ocorrer, preservada a liberdade humana, excede nossa compreensão”42. 

(ESPINOSA, 2015, p.207) E, também, quando afirma: 

Agora, para que se pudesse entender devidamente a ubiquidade de 

Deus ou sua presença em cada coisa, necessariamente dever-se-ia 

penetrar a natureza íntima da vontade divina, pela qual criou as coisas 
e pela qual as procria continuamente; como isso supera a compreensão 

humana, é impossível explicar de que maneira Deus está em toda 
parte. 

 (PM, PII, cap. III) 

 

Bom, é certo que, como modos, os homens têm a aptidão para partilhar da 

natureza divina e, desta maneira, têm o poder de formar ideias que explicam a causa da 

natureza das coisas. Tudo o que compreendemos adequadamente compreendemos da 

ideia da Substância e de quem a expressa, não por palavras, “mas de uma forma ainda 

mais excelente e adequada à natureza da mente, como, sem dúvida, sabe por experiência 

própria todo aquele que alguma vez experimentou a certeza do entendimento”. 

(ESPINOSA, 2008, p.17) Deus produz uma infinidade de coisas e ele não se limita em 

apenas criá-las, ele se comunica imanente, eterna e absolutamente com elas, “tudo o que 

o homem tem de forma, movimento, e outras coisas, são igualmente modos dos outros 

atributos que referimos a Deus”43.  
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42 PM, PI, cap.III. 
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Sem sombra de dúvidas, a obra de Max Weber em sua completude é uma das 

mais valiosas ferramentas no que tange às tentativas de compreensão do que seria a 

modernidade em sua emergência epocal. Entre as teses weberianas acerca dos tempos 

modernos, o conceito de desencantamento do mundo, tal como é apresentado na conferência A 
ciência como vocação (1917), desempenha um papel central em sua teoria da modernidade. O 

objetivo central do artigo consistiu em estabelecer uma articulação entre o conceito weberiano 

de desencantamento do mundo e a abordagem habermasiana do desenvolvimento da técnica 
genética presente em O futuro da natureza humana (2001). Nessa obra, Habermas se propõe a 

prognosticar se os avanços engendrados pela conjunção entre a medicina reprodutiva e a técnica 

genética, a partir da segunda metade do século XX, são o prelúdio do advento de um novo tipo 

de eugenia: a eugenia liberal. Abordaram-se, a partir dos autores trabalhados, as 
problematizações filosóficas em torno das consequências que o processo de disponibilização do 

meio natural engendrado pela ciência moderna causou na forma como o homem se relaciona 

com a natureza externa (Max Weber) e também, com o desenvolvimento da técnica genética, 
com a natureza interna (Jürgen Habermas). Os resultados obtidos com as investigações 

executadas tornaram patente a percepção do quanto o conceito de desencantamento do mundo 

ainda possui uma vitalidade explicativa pujante no que tange a fenômenos recentes, e que 

integram discussões de grande relevância em debates contemporâneos, na medida em que 
funcionou, no interior da articulação realizada, como uma chave de compreensão das teses 

habermasianas. 

 

DESENCANTAMENTO; MAX WEBER; JÜRGEN HABERMAS.   
 

Undoubtedly, Max Weber's work in its entirety is one of the most valuable tools 

for attempts to understand what modernity would be like in its epochal emergence. Among the 

Weberian theses about modern times, the concept of disenchantment of the world, as presented 

in the conference Science as vocation (1917), plays a central role in his theory of modernity. 
The main objective of the article was to establish an articulation between the Weberian concept 

of disenchantment of the world and the Habermasian approach to the development of the 

genetic technique present in The Future of Human Nature (2001). In this work, Habermas 
proposes to predict whether the advances engendered by the conjunction of reproductive 

medicine and genetic technique, from the second half of the twentieth century, are the prelude to 
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the advent of a new type of eugenics: liberal eugenics. The authors approached the 

philosophical problematizations around the consequences that the process of availability of the 
natural environment engendered by modern science caused in the way man relates to external 

nature (Max Weber) and also to the environment. development of genetic technique, with the 

internal nature (Jürgen Habermas). The results obtained from the investigations carried out 
showed the perception of how much the concept of disenchantment of the world still has a 

powerful explanatory vitality regarding recent phenomena, and which integrate discussions of 

great relevance in contemporary debates, as it worked in the articulation performed, as a key to 

understanding the Habermasian theses. 
 

 

DISENCHANTMENT; MAX WEBER. JÜRGEN HABERMAS. 

 

INTRODUÇÃO 

Recentemente, mais precisamente em novembro de 2018, uma notícia deixou a 

comunidade científica estupefata: Na segunda Cúpula Internacional sobre Edição do 

Genoma Humano realizada em Hong Kong, o cientista chinês He Jiankui anunciou o 

nascimento dos primeiros seres humanos geneticamente modificados da história. A 

modificação genética teve como finalidade tornar as gêmeas Lulu e Nana resistentes ao 

vírus HIV. Não se tratou de uma intervenção visando uma correção no genoma das 

gêmeas no sentido de eliminar alguma anomalia hereditária, e sim a de promover um 

aperfeiçoamento de uma capacidade imunológica. Majoritariamente, a comunidade 

científica mundial reagiu muito negativamente à realização desse feito. A condenação 

por parte da comunidade científica se alicerça fundamentalmente em um consenso de 

que esse tipo de intervenção no patrimônio genético de uma futura pessoa suscita 

questões éticas complexas relativas ao trato com a vida humana. 

 A percepção de que a evolução dos recursos biotecnológicos atuais tem tornado 

possível a alteração e o aperfeiçoamento das características genéticas da vida humana, 

engendra um mal-estar moral difícil de se articular. O filósofo estadunidense Michael 

Sandel, em sua obra Contra a perfeição: Ética na era da engenharia genética, faz uma 

asserção a respeito desse mal-estar: “(...) a revolução genômica induziu a uma espécie 

de vertigem moral” (SANDEL, 2013, p. 15). Em virtude disso, por mais que a 

manipulação do patrimônio genético da vida em seu estágio embrionário pareça ferir 

nossa sensibilidade moral, ainda assim é difícil rastrear o que há de errado com tal 

prática. É dentro dessa dificuldade de esclarecimento moral relacionado aos avanços da 
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engenharia genética que se faz necessário o estabelecimento de uma tarefa de tradução 

de nossas intuições. Como uma tentativa de estabelecer uma reflexão nesse sentido é 

que a obra do filósofo alemão Jürgen Habermas, intitulada O futuro da natureza 

humana (2001), tem o seu lugar no debate bioético1. 

Dentre as teses expostas nos escritos que integram a obra mencionada, está a 

compreensão de que o desenvolvimento da técnica genética corresponde ao 

desdobramento de um processo de disponibilização da natureza que é inerente à 

dinâmica da própria ciência. Tal processo de disponibilização do meio natural aparece 

na obra de Habermas como uma referência implícita ao conceito weberiano de 

desencantamento do mundo apresentado na conferência A ciência como vocação 

(1917). Esse conceito diz respeito à superação da visão tradicional do mundo pela 

emergência da ciência moderna. Essa superação se deu na medida em que o cálculo e a 

técnica tornaram disponíveis ao domínio humano, os mecanismos naturais que eram 

tomados como instâncias inacessíveis no interior da mentalidade pré-moderna. O 

conceito de desencantamento do mundo surge na teoria weberiana da modernidade 

como o processo responsável por emoldurar a imagem moderna da natureza, que 

destituída de todo o sentido metafísico que lhe era atribuída em contextos culturais 

tradicionais, transformou-se em um sistema encadeado por causas materiais. 

O presente artigo consiste em uma tentativa de articulação entre a noção weberiana de 

desencantamento do mundo e a abordagem habermasiana sobre os dilemas éticos impostos 

pelas inovações na área da técnica genética. A articulação pretendeu demonstrar a plausibilidade 

de tomar a obra habermasiana em questão como uma possível resposta a uma pergunta de 

inspiração weberiana, a saber: Quais as consequências engendradas em nossa autocompreensão 

enquanto seres autônomos, quando o olhar desencantador – disponibilizador – da ciência se 

dirige à configuração genética da vida humana pré-natal?  

 

I - O DESENCANTAMENTO DO MUNDO PELA CIÊNCIA EM MAX WEBER 

Sem sombra de dúvidas, a obra weberiana em sua completude, é uma das mais 

valiosas ferramentas no que tange às tentativas de compreensão do que seria a 

modernidade em sua emergência epocal. Dentre as contribuições de Max Weber para tal 

temática, destaca-se a lida da modernidade enquanto resultado de determinados 

                                                             
1 “Contudo, esse ensaio é literalmente uma tentativa de tornar um pouco mais transparentes intuições 

difíceis de decifrar” (HABERMAS, p. 32)  
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processos históricos de racionalização, cujo conceito de desencantamento do mundo 

assume um lugar de destaque como prognóstico sobre qual seria o “destino de nossos 

tempos” (WEBER, 1946, p. 182). Visando o objetivo aqui tencionado, faz-se necessário 

esclarecer as características do conceito weberiano de "desencantamento do mundo" no 

sentido em que o mesmo assume na obra A ciência como vocação (1917), que dentre as 

quais destaca-se a disponibilidade da natureza pelo cálculo e a inauguração daquilo que 

seria a compreensão moderna-científica do mundo marcada pela disponibilização do 

meio natural. 

 Antes de qualquer exame mais específico referente ao sentido que o conceito de 

“desencantamento do mundo” assume na conferência A ciência como vocação, é 

necessário clarificar o contexto teórico mais amplo onde tal noção se enquadra na 

análise weberiana da modernidade. Essa contextualização teórica se faz necessária 

tendo em vista que a noção de “desencantamento do mundo” traduz conceitualmente o 

diagnóstico weberiano sobre qual seria o destino da modernidade, e que por isso, uma 

compreensão consistente desse destino dependeria de um entendimento adequado do 

processo responsável por engendrá-lo. 

 A concepção weberiana da modernidade se estrutura na detecção de que existe 

algo de histórico-processual responsável por fazer das sociedades modernas ocidentais 

aquilo que elas são. Weber assinala não só a existência de um processo que engendrou a 

modernidade no contexto Ocidental, como também demarca o quanto esse processo foi 

capaz de torná-lo singular frente às demais conjunturas sociais do Oriente. 

Consequentemente, tal processo histórico não apenas tornou possível o advento da era 

moderna enquanto fenômeno cultural e social no Ocidente, como também constituiu 

uma determinada idiossincrasia ocidental. Um texto crucial onde essa problemática 

referente à origem/singularidade da civilização moderna no Ocidente foi elaborada por 

Weber, é a obra denominada Ética econômica das religiões mundiais (1920), onde logo 

no primeiro parágrafo de sua introdução o autor aponta que:   

 

Ao estudarmos qualquer problema da história universal, o produto da 
moderna civilização européia estará sujeito à indagação de quais 

combinações de circunstâncias se pode atribuir o fato de na civilização 

ocidental, e só nela, terem aparecido fenômenos culturais que, como 

queremos crer, apresentam uma linha de desenvolvimento de 
significado e valor universais.  
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(WEBER, 2005, p. 3) 

 

 A expressão “só nela” revela o caráter peculiar do processo pelo qual a 

civilização ocidental se tornou singular em sua modernização no que tange aos 

fenômenos culturais e sociais que a constitui. A tese defendida por Weber é que a razão 

fulcral que faz do Ocidente moderno um contexto cultural radicalmente singular em 

relação às demais civilizações no mundo diz respeito ao “(...) racionalismo peculiar e 

específico da cultura ocidental” (WEBER, 2005, p.9). Portanto, a análise cultural 

weberiana aponta a racionalização como o fator distintivo e fundamental do advento da 

modernidade no ocidente, sendo, portanto, a resposta para a problemática da 

origem/singularidade levantada anteriormente. É o processo de racionalização que 

inaugura uma nova situação cultural no Ocidente, bem como é esse tipo específico de 

racionalização operante no Ocidente que o torna singular2.  

 Todavia, o que Max Weber quer dizer exatamente por “processo de 

racionalização” ou por “racionalismo”? Essa questão é fundamental tendo em vista o 

objetivo principal desse capítulo. A tentativa de responder essa questão a seguir 

consistirá em produzir as condições necessárias de precisar o lugar da ciência no interior 

da teoria weberiana da modernidade, a fim de tornar possível a análise do conceito de 

“desencantamento do mundo” pela ciência.  

I. a. Racionalização e o lugar da ciência  

 Vimos que a noção de “racionalização” desempenha um protagonismo 

explicativo na teoria de Max Weber – protagonismo tal que é possível dizer que os 

termos “modernização” e “racionalização” podem ser compreendidos semanticamente 

como sinônimos à luz da análise weberiana da modernidade3. Devido a esse 

entrelaçamento entre “modernidade” e “racionalização”, um entendimento mais 

consistente sobre a era moderna demanda o estabelecimento preciso daquilo que próprio 

                                                             
2 Vale ressaltar, que a consideração dessa singularidade é completamente destituída de um ajuizamento 

valorativo. O reconhecimento da singularidade do Ocidente não significa na análise cultural weberiana 

alguma forma de elogio ao seu tipo específico de modernização. 

 
3 Não se trata de tomar o termo “modernização” como uma noção usada pelo autor. É apenas uma 

asserção de cunho interpretativo que visa evidenciar o quanto o fenômeno da modernidade está 

entrelaçado ao processo de racionalização.  
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autor significa por racionalização4. Um aprofundamento da noção de “racionalização” 

contribuirá significativamente para a percepção do entrelaçamento entre esse processo e 

o advento da modernidade.  

Na obra A psicologia social das religiões mundiais (1913), Weber apresenta 

uma explicação de “racionalismo” que o define como um processo que se manifesta de 

duas formas: 

Temos de lembrar-nos, antes de mais nada, que “racionalismo” pode 
significar coisas bem diferentes. Significa uma coisa se pensarmos no 

tipo de racionalização que o pensador sistemático realiza sobre a 

imagem do mundo: um domínio cada vez mais teórico da realidade 

por meio de conceitos cada vez mais precisos e abstratos. O 
racionalismo significa outra coisa se pensarmos na realização 

metódica de um fim, precisamente dado e prático, por meio de um 

cálculo cada vez mais preciso dos meios adequados. Esses tipos de 
racionalismo são muito diferentes, apesar do fato de que em última 

análise estão inseparavelmente juntos.  

 
(WEBER, 1946, p. 337)  

 

A importância da citação reside no fato de que nela Weber sintetiza os sentidos 

de “racionalismo” ou “racionalização” que predominam no interior de toda a sua obra. 

Assim, é possível compreender que a racionalização está relacionada com uma 

determinada postura teórica – domínio teórico da realidade – como também à uma 

postura prática – sistematização da conduta da vida. Como enfatiza Weber, tais 

manifestações do racionalismo, apesar de distintos, ainda sim se manifestam 

concomitantemente. Nesse sentido, racionalizações teóricas implicam racionalizações 

éticas, e vice e versa.  

Todavia, demarcar o racionalismo como uma dinâmica que se manifesta em 

domínios teóricos e práticos não dá conta de explicar a peculiaridade da racionalização 

no Ocidente moderno. O que torna a cultura moderna ocidental peculiar é o processo de 

sublimação e incorporação da racionalidade nas ordens constituintes da cultura – 

denominadas por Weber de esferas axiológicas. Essa incorporação se deu “na medida 

em que os valores do mundo foram racionalizados e sublimados em termos de suas 

próprias leis” (WEBER, 1946, p. 379).  

                                                             
4 “Racionalização” e “racionalismo” estão sendo tomados como termos equivalentes, haja vista que o 

autor não estabelece uma diferença entre os mesmos, e os usa nos mesmos contextos teóricos.  
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Sendo assim, no interior da teoria weberiana da modernidade, a racionalização é 

o processo responsável pela transição da conjuntura tradicional para a cultura moderna, 

que se realiza na medida em que as esferas culturais que compõem a vida social se 

autonomizam por meio do estabelecimento de uma lógica própria, independentes entre 

si e das "imposições resultantes da imbricação com as visões tradicionais de mundo" 

(ARAUJO, 1996, p. 119).  Tendo como pano de fundo a modernidade entendida 

como uma época de emancipação cultural das esferas de valor através da racionalização, 

torna-se possível a delimitação do lugar da ciência moderna no pensamento weberiano. 

O saber científico moderno surge assim como um fenômeno cultural oriundo da 

racionalização da esfera intelectual dentro da análise weberiana da modernidade, o que 

instaurará uma nova lida da natureza, lida essa radicalmente desarraigada de uma 

imagem tradicional e religiosa do mundo que se caracterizava fundamentalmente pela 

presença de sentido – e mistério – no mundo. É a respeito dessa nova postura frente à 

natureza provocada pela racionalização da esfera intelectual, ou em outras palavras, 

provocada pela ciência moderna, que será tematizada adiante.  

I. b. O desencantamento do mundo em “A ciência como vocação” (1917) 

No dia 7 de novembro de 1917, convidado pela Associação dos Estudantes 

Livres da Baviera da Universidade de Munique, Max Weber profere a conferência A 

ciência como vocação onde expõe sua compreensão a respeito dos traços distintivos da 

atividade científica e a sua relação constitutiva na singularidade da visão moderna e 

ocidental de mundo como advinda de um processo de desencantamento promovido por 

uma racionalização na esfera intelectual.  

Uma preocupação evidente do autor em toda a conferência é discutir qual seria o 

sentido da prática científica, ou seja, a respeito do que tal prática está dedicada. Diante 

dessa preocupação, Weber afirma categoricamente que “o trabalho científico está preso 

ao curso do progresso” (WEBER, 1946, p. 163). A respeito desse entrelaçamento da 

ciência e o curso do progresso, Pierucci assere: “Seu desenvolvimento é “progresso” no 

sentido técnico da palavra, e isso quer dizer que a lógica interna da esfera científica a 

arrasta de modo irresistível a acumular um estoque sempre maior e sempre mais 

atualizado de conhecimento sobre o mundo” (PIERUCCI, 2003, p. 157).  
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O progresso seria o sentido da atividade científica enquanto finalidade almejada 

pela mesma, que consiste no fato de que a cada realização científica, novas expectativas 

de desenvolvimento são expectadas, e é a partir do alargamento do horizonte de 

possibilidades instaurado por tal realização que a atividade científica se direciona – e 

isso progressivamente ad infinitum. Como aponta Pierucci: “Cada nova descoberta é 

como se todo um novo continente se abrisse, intenso, trazendo promessas de outras 

tantas novas descobertas. A ciência, afinal, é ars inveniendi, a arte da descoberta.” 

(PIERUCCI, 2003, p. 157). Logo, é cabível a afirmação de que para Weber, esse curso 

do progresso no qual a ciência está atrelada não ocorre – ou não unicamente – 

aleatoriamente, porém, tendo como possíveis forças direcionadoras as expectativas de 

desenvolvimento abertas pelas descobertas realizadas, pois, como nas palavras de 

Weber, “toda “realização” cientifica suscita novas “perguntas””5, e seria a partir de tais 

perguntas que o empenho científico – que visa sempre o progresso – haveria de ter, 

portanto, uma direção6.  

Outro aspecto importante a ser tematizado é o caráter infindável do progresso 

científico. Uma consequência direta desse aspecto para a compreensão daquilo que 

constitui a ciência moderna é que a atividade científica em si não reconhece limites. 

Esse diagnóstico a respeito do traço infindável do progresso científico aponta 

fundamentalmente para a ausência de fronteiras que poderiam delinear algo no mundo 

como indisponível ao método científico. Ou seja, a prática científica é metodicamente 

um esforço intelectualizante de disponibilização do mundo. Disso segue-se a 

constatação: Não há mistério. Não há indisponibilidade. A ciência moderna enquanto 

força impulsionadora de uma disponibilização do mundo externo significa, como nas 

palavras de Weber:  

 

(...) que não há forças misteriosas incalculáveis, mas que podemos, em 

princípio, dominar todas as coisas pelo cálculo. Isto significa que o 

mundo foi desencantado. Já não precisamos recorrer aos meios 
mágicos para dominar ou implorar aos espíritos, como fazia o 

selvagem, para quem esses poderes misteriosos existiam. Os meios 

                                                             
5 WEBER, 1979, p. 164 
6 Esse olhar cuidadoso para as expectativas de desenvolvimento enquanto possíveis direções para o 

progresso, será importante para compreensão da estratégia argumentativa de Habermas na obra O futuro 

da natureza humana, haja vista que o objeto de reflexão do filósofo frankfurtiano se trata de uma 

expectativa de desenvolvimento na área da técnica genética. 
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técnicos e os cálculos realizam o serviço. Isto, acima de tudo, é o que 

significa a intelectualização.  

(WEBER, 1946, p. 165). 
 

A premissa de que tudo o que é natural está em princípio disponível ao olhar 

explicativo da ciência revela uma marca distintiva determinante na constituição da 

postura do homem moderno frente à natureza: a dissolução do mistério na compreensão 

moderna de mundo. A emergência da ciência moderna instaura, portanto, uma transição 

no que tange à lida do homem moderno ante ao mudo natural: O mistério – o 

indisponível – não compõe mais a natureza como é característico na imagem tradicional 

de mundo determinada pelo horizonte mágico-religioso. Daí a asserção weberiana: 

“(...)o mundo foi desencantado” (WEBER, 1946, p.165). Pela disponibilização dos 

nexos causais dos fenômenos naturais, os deuses, as forças sobrenaturais, o mistério de 

forma geral, desaparecem como elementos explicativos do acontecer natural. 

Desencantar o mundo é fazer morrer a presença do misterioso, do indisponível, do 

incalculável, do insondável na natureza.  

O desencantamento do mundo é, tal como é apresentado na obra em questão, um 

processo histórico-científico de disponibilização irrestrita da natureza pelo cálculo e 

pela técnica, o que acarreta na eliminação de sentido da natureza. Fazer ciência no 

contexto da modernidade é aniquilar o sentido da natureza. A ciência, escreve Pierucci, 

“que pretende tudo calcular, prever e dominar, não é capaz de definir nenhum valor 

(...)” (PIERUCCI, 2003, p. 152). Logo, a disponibilização técnica do mundo – 

eliminação do mistério – tem como consequência o esvanecimento de sentido da 

natureza. O natural é constitutivamente desprovido de sentido ético, metafísico ou 

religioso para a ciência em sua disponibilização técnica. Para Weber, seria infantilidade 

crer que a ciência poderia encontrar algo de significativo no acontecer natural: 

 

Quem — à parte certas crianças grandes que na verdade encontramos 
nas Ciências Naturais — ainda acredita que as descobertas da 

Astronomia, Biologia, Física ou Química nos poderá ensinar qualquer 

coisa sobre o significado do mundo? Se tal “significado” existe, em 
que caminho poderíamos encontrar vestígios dele? Se essas Ciências 

Naturais levam a qualquer coisa nesse sentido, levarão ao 

desaparecimento da crença de que existe algo como o “significado” do 

universo.  
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(WEBER, 1946, p. 169)  

 

Diante disso, é possível afirmar que o desencantamento do mundo pela ciência se 

trata de um processo aniquilador de mistério e de sentido do mundo. A natureza é 

desencantada pela ciência na medida em que a disponibilização técnica aniquila a 

existência de mistérios insondáveis e o sentido na natureza, o que a transforma em um 

mero “mecanismo causal”. (WEBER, 1946, p. 401). 

Esse seria “o destino de nossos tempos” (WEBER, 1946, p. 182): o desencantamento 

do mundo. Esse diagnóstico weberiano exprime aquilo que constitui a mentalidade 

moderno-científica, que consiste em primeiro lugar, na eliminação do mistério em sua 

incalculabilidade em favor de uma explicação causal da natureza possibilitada pelo 

cálculo, e em decorrência disso, na transformação da natureza em um mero mecanismo 

causal que descarta a imagem de uma natureza dotada de um sentido cosmológico 

último, seja ele, ético, metafísico ou religioso. Tentar opor-se a esse destino, ou seja, 

salvaguardar alguma indisponibilidade e sentido no mundo, seria para Weber um 

“sacrifício do intelecto” – atitude tipicamente religiosa provocada pela radical tensão 

existente entre a esfera do sagrado e a esfera científica. 

 

II – HABERMAS E A TÉCNICA GENÉTICA 

 O horizonte que o avanço científico nos descortinou no campo da biotecnologia, 

posiciona-nos frente a questões ainda desconhecidas pelas gerações pretéritas. O 

melhoramento genético de seres humanos parecia tema apenas presente em obras de 

ficção científica. Todavia, a possibilidade de uma mudança da perspectiva terapêutica 

de determinadas práticas médicas para uma orientação otimizante destitui o dito tema do 

seu caráter ficcional. 

 Certamente, o livro O futuro da natureza humana (2001) de Jürgen Habermas é 

um exemplar formidável de uma crítica filosófica às pretensões técnico-científicas 

contemporâneas. Na conferência intitulada A caminho de uma eugenia liberal? A 

discussão em torno da autocompreensão ética da espécie – texto principal da obra 

mencionada – apresentada em 28 de junho de 2001 na Universidade de Marburgo, o 
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autor realiza um prognóstico sobre os perigos que a engenharia genética poderia 

representar caso seja guiada por aspirações eugênicas. 

 Tornar a reprodução humana um fato medicamente assistido foi 

indubitavelmente uma feitura paradigmática do ponto de vista científico. Em 1978, a 

reprodução in vitro representou o ponto inicial de um acelerado avanço das 

biotecnologias na área da medicina reprodutiva. Esse avanço engendrou uma série de 

expectativas de desenvolvimento, dentre as quais se destacam a possibilidade de alterar 

o patrimônio genético de uma futura pessoa em seu estágio embrionário. Tais 

expectativas de desenvolvimento alimentam a esperança de que em algum futuro 

próximo a constituição somática de embriões esteja disponível para a modificação 

genética orientada pela preferência de terceiros. É sobre a possibilidade de uma 

implementação desse tipo que Habermas se debruça em O futuro da natureza humana. 

 

II. a. A caminho de uma eugenia liberal? 

 

 Em sua análise sobre os avanços científicos conquistados pela conjunção entre a 

técnica genética e a medicina reprodutiva, Habermas aponta que o desafio de os avaliar 

reside na delimitação de até onde a perspectiva médica da prevenção de doenças, de fato 

orienta a dinâmica sistêmica de tais desenvolvimentos. Um produto dessa conjunção 

citado pelo autor, que se tornou habitual como técnica de procriação medicamente 

assistida, é o diagnóstico genético de pré-implantação (DGPI). O DGPI pode ser 

compreendido como uma associação entre a técnica de fertilização in vitro e o 

diagnóstico genético. Essa prática médica consiste em submeter embriões fertilizados na 

proveta à uma análise genética antes de implantá-los no útero materno. O que a análise 

genética visa diagnosticar é a presença de alguma doença hereditária no embrião, e que 

muito provavelmente poderia inviabilizar a própria manutenção da gestação.  

 No entanto, apesar de estar alinhado à uma lógica de prevenção de doenças, isso 

não torna o DGPI uma técnica que passa ao largo de problematizações éticas. Ainda que 

a constituição genética dos embriões analisados esteja sendo preservada, o diagnóstico 

de pré-implantação é um caso claro de seleção por critérios genéticos na perspectiva 

habermasiana, e que por isso sua aplicação “vincula-se a seguinte questão normativa: É 

compatível com a dignidade humana ser gerado mediante ressalva e, somente após um 

exame genético, ser considerado digno de uma existência e de um desenvolvimento? 

Podemos dispor livremente da vida humana para fins de seleção?” (HABERMAS, 2010, 
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p. 28). Habermas assinala que na medida em que esses tipos de procedimentos 

tecnológicos como o DGPI se “disseminam e se normalizam, ocorre uma mudança na 

percepção cultural da vida humana pré-natal e, por conseguinte, uma perda da 

sensibilidade moral para os limites dos cálculos do custo-benefício” (HABERMAS, 

2010, p. 29). 

O DGPI abre precedente para uma atitude frente a vida em seu estágio 

embrionário que extrapola as prerrogativas de uma perspectiva de eliminação de males, 

mas que se caracteriza como uma determinada postura eugênica de controle de 

qualidade. O problema ético que se constitui a partir da abertura do referido precedente 

eugênico pelo DGPI, é colocado pelo autor da seguinte forma:  

 

Com o diagnóstico genético de pré-implantação, hoje já é difícil 

respeitar a fronteira entre a seleção de fatores hereditários indesejáveis 

e a otimização de fatores desejáveis. Quando existe a possibilidade de 

escolher mais de um único “composto multicelular” potencialmente 
“excedente” não se trata mais de uma decisão binária entre sim ou 

não. O limite conceitual entre a prevenção do nascimento de uma 

criança gravemente doente e o aperfeiçoamento do patrimônio 
genético, ou seja, de uma decisão eugênica, não é mais demarcado.  

 

(HABERMAS, 2010, p. 29) 
 

 
 

 O embotamento da fronteira entre prevenção e aperfeiçoamento, já observado na 

operacionalização das vigentes biotecnologias que ampliam a disponibilidade da vida 

humana ao escrutínio científico, amparam a suspeita habermasiana de que em um futuro 

próximo sejam realizadas modificações no genoma humano que desrespeitem 

completamente o limite entre uma intervenção terapêutica voltada a eliminação de 

males e uma intervenção eugênica com fins de melhoramento.  

Dentro do horizonte médico de prevenção, uma implementação desse tipo 

poderia significar a evolução do DGPI enquanto técnica reprodutiva. A princípio, não 

seria necessária a fertilização de mais de um embrião com o objetivo de selecionar 

aquele que for diagnosticado como não portador de uma doença hereditária, porém, 

tendo fertilizado um embrião, o mesmo poderia ser modificado geneticamente com o 

fim de corrigir alguma anomalia encontrada. Contudo, o que Habermas sinaliza é que a 

manipulação do patrimônio genético pode muito facilmente ultrapassar a fronteira entre 

o combate às patologias e o aperfeiçoamento genético. O diagnóstico habermasiano é 

que se tais expectativas de desenvolvimento se concretizarem sem que certos limites 
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sejam demarcados, estaremos cada vez mais a caminho de uma eugenia liberal – a 

saber, uma modificação nos recursos genéticos de uma futura pessoa que “não 

reconhece um limite entre intervenções terapêuticas e de aperfeiçoamento, mas deixa às 

preferências individuais dos integrantes do mercado a escolha dos objetivos relativos a 

intervenções que alteram características” (HABERMAS, 2010, p. 27).  

Uma caracterização da eugenia liberal a partir de uma situação hipotética – 

porém teoricamente possível – é que um designer genético poderia ser contratado com a 

finalidade de alterar as características corporais de uma futura pessoa, como sexo, 

altura, e cor da pele, segundo as preferências dos pais. Nesse sentido, a edição genética 

não é si mesma o problema para Habermas, e sim o uso da biotecnologia com fins 

estritamente eugênicos, ou mais precisamente, como uma ferramenta de auto-

instrumentalização e auto-otimização da vida humana.  

 Análoga ao DGPI, a pesquisa sobre células-tronco totipotentes é justificada pela 

perspectiva da prevenção de doenças. Tais células do primeiro estágio de 

desenvolvimentos do embrião após a fecundação (zigoto), tem como característica 

peculiar a capacidade de replicação e de diferenciação, e que na medida em que se 

diferenciam, dão origem a todos os tecidos e outros tipos celulares especializados que 

compõem o organismo humano. Tais pesquisas são nutridas pela esperança de um 

desenvolvimento significativo na área da medicina regenerativa. Todavia, a despeito dos 

benefícios terapêuticos que tais avanços proporcionariam, o uso de embriões 

exclusivamente para fins de pesquisa se realiza estabelecendo uma relação com a vida 

humana pré-natal que, ao se tornar habitual, torna o perigo da eugenia liberal mais 

evidente.  

 

 Portanto, Habermas elenca o DGPI e a pesquisa com células-tronco como 

práticas percursoras de uma futura eugenia liberal, haja vista que estimulam uma 

indiferença moral em relação ao aperfeiçoamento e à reificação da vida humana pré-

pessoal. A reflexão do autor se traduz como uma tentativa de ressensibilização moral 

sobre os efeitos que a tecnicização da natureza humana poderia engendrar sobre o nosso 

futuro enquanto humanidade. Habermas enxerga como evidente que a alteração no 

patrimônio genético de uma futura pessoa com fins de aperfeiçoamento, acarretará a 

transformação da vida humana em uma coisa que pode ser moldada de acordo com as 

preferências subjetivas de terceiros, o que afetará drasticamente a nossa 

autocompreensão normativa de seres autônomos e responsáveis.  
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Tendo determinado o tipo de intervenção genética que Habermas se propõe a 

problematizar eticamente, será possível prosseguir mais satisfatoriamente visando 

apresentar o perigo que a eugenia liberal representa em termos práticos para a forma 

como nos autocompreendemos, e mais precisamente, a condição de possibilidade para 

que uma modificação genética exerça algum tipo de ingerência sobre a nossa dimensão 

identitária.  

 

II. b. Fundamentos naturais da autocompreensão humana 

  

 Na terceira parte do primeiro texto7 que compõe a obra O futuro da natureza 

humana, Habermas tece a declaração de que a possibilidade de uma intervenção do 

genoma humano, inaugura a demanda por uma reflexão sobre a “condição natural de 

nossa autocompreensão normativa, condição essa até agora não tematizada, mas que, 

nesse momento, revela-se essencial” (HABERMAS, 2010, p. 18). Habermas defende 

que a nossa autocompreensão de seres livres e responsáveis estabelece uma relação 

fundamental com a nossa constituição orgânica. Isso significa, que a implementação de 

uma intervenção genética só pode afetar a maneira como nos autocompreendemos 

devido ao aspecto somático de nossa autocompreensão. Esse aspecto se mostra evidente 

dado que Habermas atribui à autocompreensão normativa a capacidade humana de 

projetar para si determinados projetos de vida e de se responsabilizar pela autoria dos 

mesmos. Contudo, o que o autor defende é que tal capacidade só se efetiva no interior 

de um espaço definido pela configuração genética.  

Habermas estaria apontando para uma relação fundamental existente entre o 

exercício dessa capacidade e os recursos genéticos, o que significa dizer que as 

características somáticas de uma pessoa são as bases para os projetos de vida que a 

mesma constuiu para si. Com isso, Habermas não está propondo alguma forma de 

“determinismo genético”, no sentido de que nossas características genéticas determinam 

fatalmente aquilo que podemos fazer com a nossa vida, mas apenas aponta para o 

reconhecimento de que o nosso patrimônio genético exerce uma relação com nossos 

projetos de vida, seja favorecendo-os ou não. Diante dessa relação, “a intervenção na 

distribuição pré-natal dos recursos genéticos significa uma redefinição de espaços, 

                                                             
7 Título do texto: Moderação justificada. Existem respostas pós-metafísicas para a questão sobre a “vida 

correta”? 
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dentro do quais a futura pessoa fará uso de sua liberdade, a fim de moldar sua própria 

vida [...]” (HABERMAS, 2010, p. 109).  

Eis aí o grande perigo segundo a ótica habermasiana: Um indivíduo, ao tomar 

conhecimento de que seu patrimônio genético foi modificado em sua fase embrionária, 

pode julgar-se incapaz de se responsabilizar unicamente por sua história de vida, haja 

vista que os espaços onde sua vida ganhará forma decorreu das arbitrariedades de 

terceiros, vendo-se consequentemente impossibilitado de se desfazer dessas 

heterodeterminações, devido ao caráter irreversível desse tipo de manipulação.  

Por mais que no processo educacional os pais possam exercer uma forte 

influência na projeção do futuro de sua prole, isso não anula a capacidade dos filhos de 

apropriarem-se reflexivamente do seu passado, visando assumir caminhos 

diametralmente opostos aos propostos pela sua formação familiar, como é comum, por 

exemplo, em casos de formação religiosa. Todavia, a intervenção no patrimônio 

genético impossibilita essa apropriação, o que pode causar um tormento psicológico no 

indivíduo modificado geneticamente: ver sua história de vida fatalmente refém das 

preferências de terceiros. 

Dessa forma, autocompreensão de um ser que se considera responsável e autor 

da história de sua própria vida, depende drasticamente da indisponibilidade de seu 

patrimônio genético, haja vista que um indivíduo modificado, ao saber de tal 

modificação, poderia ter dificuldade de se ver como um ser de “natureza” frente à 

sensação aterrorizante de ter sido “fabricado”, o que significaria o compartilhamento da 

responsabilidade por sua história de vida com seus fabricadores. 

 A noção de “autocompreensão normativa”, portanto, desempenha um papel 

central nas teses habermasianas sobre a técnica genética. A eugenia liberal representa 

uma ameaça ao futuro da natureza humana na medida em que afeta os fundamentos 

somáticos da autocompreensão ética da espécie. Esse tipo de ameaça é um exemplo 

prático do desafio político de sociedades pós-seculares: Estabelecer uma relação 

falibilista que desconfie não apenas da religião, como também da ciência.   

 

CAPÍTULO III – WEBER E HABERMAS E O DESENCANTAMENTO DA 

NATUREZA PELA CIÊNCIA 
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 Baseando-se nas considerações realizadas anteriormente sobre conceito de 

desencantamento do mundo formulado por Weber em A ciência como vocação (1917) e 

a posição de Habermas em O futuro da natureza humana (2001) sobre a emergência 

futura de uma possível eugenia liberal, resta realizar uma análise comparativa referente 

à reflexão que ambos os autores estabelecem sobre o desenvolvimento, intentando 

determinar em que medida a noção de desencantamento do mundo, e mais precisamente 

o entendimento desse conceito enquanto um processo de disponibilização do meio 

natural, pode servir como uma chave de compreensão para as teses assumidas por 

Jürgen Habermas sobre a eugenia liberal, haja vista que há na obra habermasiana 

mencionada, referências implícitas ao conceito weberiano.   

              

III. a. O desencantamento da vida humana 

 

 Como apresentado de uma forma mais sistemática na primeira seção deste 

artigo, na conferência A ciência como vocação, Max Weber concebe o surgimento da 

ciência moderna como o fator responsável por inaugurar a postura do homem moderno 

em relação ao meio natural, postura essa capturada pelo conceito de desencantamento 

do mundo. Ao remontar aquilo que caracterizaria a visão tradicional em relação a 

natureza, Weber elenca a presença do mistério como um traço fundamental da forma 

como a mentalidade do homem pré-moderno compreendia o meio externo. A natureza 

era percebida como sendo composta e governadas por forças misteriosas. No contexto 

de comunidades tribais, a existência de “espíritos que governavam o advento e o 

desaparecimento da vegetação e os trajetos dos corpos celestiais importantes para as 

estações dos anos” (WEBER, 1946, p. 315) integrava o quadro pré-moderno de 

compreensão da natureza em suas dinâmicas. No interior dessa mentalidade, a natureza 

era vista como uma totalidade encantada onde a explicação referente ao acontecer dos 

fenômenos naturais nunca se encontrava inserida na própria natureza, aliás, a própria 

divisão entre causas naturais e sobrenaturais não pertencem ao horizonte mágico de 

compreensão do meio natural, dado que a natureza mantinha essas duas dimensões em 

uma unidade.  

 No entanto, o advento da ciência moderna representou uma ruptura com a 

imagem tradicional da natureza, na medida em que atua através do cálculo e da técnica 

como uma potência disponibilizadora do ambiente natural. O desencantamento do 

mundo desencadeado pela ciência – que segundo o autor caracteriza o destino da 
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modernidade – diz respeito a um processo de disponibilização progressiva da natureza. 

Na moderna compreensão de mundo, a natureza pode ser teoricamente dominada pelo 

cálculo e materialmente dominada pela técnica, o que desvaloriza qualquer concepção 

que insista em atribuir à alguma entidade sobrenatural a razão do acontecer natural. 

Assim, o conceito de desencantamento do mundo se refere antes de tudo, a uma 

disponibilização científica do ambiente natural, que tem como principal consequência o 

esvaziamento de sentido na natureza, transformando-a em apenas um mecanismo 

composto de relações causais. A natureza ao ser disponibilizada, torna-se apenas um 

objeto, uma coisa a ser conhecida e dominada. Para Weber, portanto, a ciência moderna 

disponibiliza pelo cálculo e pela técnica, e na medida em que disponibiliza, desencanta.  

 Ao abordar os avanços científicos na área da técnica genética, Habermas remete 

implicitamente ao conceito de desencantamento do mundo ao conceber que “essa 

tecnicização da natureza humana simplesmente dá continuidade à conhecida tendência 

de tornar progressivamente disponível o ambiente natural” (HABERMAS, 2010, p. 33). 

Contudo, enquanto as considerações weberianas assinalam através do desencantamento 

do mundo a disponibilização da natureza externa, Habermas detecta, devido à sua 

condição histórica, que o olhar desencantador da ciência “ultrapassou o limite entre a 

natureza “externa” e a “interna”” (HABERMAS, 2010, p. 34). Enquanto na conferência 

de 1917, Weber evidencia como a emergência da ciência moderna destituiu o caráter 

misterioso que constituía a imagem pré-moderna da natureza externa ao disponibilizá-la 

pela técnica, Habermas identifica que o mesmo processo disponibilizador se efetiva nos 

avanços das biotecnologias em relação a nossa natureza interna, tendo em vista que 

transportam aquilo (nossa constituição genética) que antes era tomado como “dado” 

naturalmente, ou seja, como algo indisponível e necessário, para o campo da 

intervenção, isto é, disponível e contingente.  

 

III. b. Reencantamento artificial do mundo 

 

Habermas aponta que a autocompreensão de que somos os únicos autores 

responsáveis da nossa própria história de vida, pode ser fatalmente perturbada caso a 

configuração genética da vida humana pré-natal seja tornada acessível às intervenções 

orientadas com fins de aperfeiçoamento, segundo os gostos das partes que contratam os 

serviços de um designer genético. O problema de uma eugenia nesses moldes, 

denominada por Habermas de eugenia liberal, é que não importa o quão boa uma 
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determinada característica possa parecer – como por exemplo uma boa memória – ainda 

assim, não é possível determinar se tal característica favorecerá o projeto de vida que o 

indivíduo modificado quiser escolher pra si – haja vista que uma dificuldade de 

esquecer determinadas experiências pode ser uma grande fonte de sofrimento8.  

O uso de biotecnologias com objetivos eugênicos marcaria no trato médico com 

a vida humana, uma anulação radical de uma distinção essencial entre ações 

completamente dispares. Trata-se de uma neutralização da fronteira entre o que seria 

uma atitude clínica e uma atitude otimizante. Uma prática médica, que no modo como 

lidou com a vida humana, orientou-se clinicamente, ou seja, agiu tendo como objetivo a 

eliminação de males, e acima de tudo, uma “adaptação à dinâmica própria da natureza” 

(HABERMAS, 2010, p. 64), agora, diante da possibilidade de uma eugenia liberal, se 

vê capaz de tomar a vida humana sob a perspectiva de um artesão, fazendo da vida de 

uma futura pessoa um “produto que pode ser moldado [...]” (HABERMAS, 2010, p. 

19). Para o autor, essa neutralização, causada pelo tipo de atitude médica intrínseca à 

eugenia liberal, é um resultado de uma “confusão entre pessoas e coisas” 

(HABERMAS, 2010, p. 19), e que pode – muito provavelmente – abalar as estruturas 

da forma como o homem se compreende em sua esfera normativa. 

A solução que Habermas apresenta aos possíveis danos que a eugenia liberal 

representa à nossa autocompreensão viabiliza ainda mais a articulação pretendida nesse 

capítulo. Tendo em vista a fidelidade habermasiana ao pensamento pós-metafísico, 

Habermas defende que é necessário indisponibilizar os fundamentos genéticos da vida 

humana, não através de uma imagem religiosa ou metafísica do homem, mas por meio 

do “estabelecimento de tabus artificiais, ou seja, com um novo encantamento da 

natureza interna” (HABERMAS, 2010, p. 37). Conforme a citação realizada por 

Habermas de Wolfgang van den Daele: “Aquilo que se tornou tecnicamente disponível 

por meio da ciência deve voltar a ser normativamente indisponível por meio do controle 

moral”. (HABERMAS, 2010, p. 34). A conservação da autocompreensão ética da 

espécie humana como seres autônomos dependeria, de acordo com o autor, de um 

refreamento da tendência disponibilizadora da ciência por meio de uma 

“ressacralização” normativa através de dispositivos jurídicos.  

Um “reencantamento do mundo” aparece no pensamento habermasiano não 

como uma atitude antimodernista, como a ideia weberiana de “sacrifício do intelecto” 

                                                             
8 HABERMAS, 2010, p. 116 
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sugere, mas sim como sintoma de uma “modernidade que tenha se tornado reflexiva” 

(HABERMAS, 2010, p. 36) 

 

CONCLUSÃO 

 

Em virtude das ponderações elaboradas no decurso do presente artigo ,conclui-se 

que a viabilidade da articulação pretendida entre Max Weber e Jürgen Habermas, reside 

na interpretação de que a abordagem habermasiana concernente à disponibilização 

técnica dos fundamentos genéticos da vida humana, provoca – na medida em que 

referencia implicitamente este conceito – uma ampliação do escopo conceitual da noção 

weberiana de desencantamento do mundo. O processo de desencantamento da natureza 

apontado por Weber em A ciência como vocação, ganha uma nova dimensão em O 

futuro da natureza humana. Não se trata de uma mudança no sentido do conceito – 

aliás, o sentido é peremptoriamente conservado por Habermas – e sim um alargamento 

de sua delimitação. Esse alargamento se justifica dado que, enquanto Max Weber 

captura com o conceito de desencantamento do mundo o processo de disponibilização 

da natureza externa com a eclosão da ciência moderna, Habermas enxerga no 

desenvolvimento das tecnologias genéticas o mesmo processo de disponibilização 

científica, todavia, direcionada à natureza interna. Em O futuro da natureza humana, o 

desencantamento do mundo pela ciência ultrapassa a fronteira entre natureza externa e 

interna.   

Dentro de uma perspectiva diacrônica, a articulação aqui constituída mostra uma 

certa evolução histórica do conceito de desencantamento do mundo. Habermas, ao 

utilizar como instrumento de análise o conceito de desencantamento do mundo na 

avaliação de avanços técnico-científicos inconcebíveis na primeira década do século 

XX, evidencia a vitalidade explicativa pujante do conceito weberiano no que tange a 

fenômenos recentes, e que integram discussões de grande relevância em debates 

contemporâneos, funcionando inclusive, no interior da articulação realizada, como uma 

chave de compreensão das teses habermasianas. 

Assim, o nexo existente entre os dois autores pelo alargamento do conceito de 

desencantamento do mundo, torna possível a asserção de que a iminência de uma 

eugenia liberal, a partir do pensamento habermasiano, ser traduzido como um 
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desencantamento da vida humana. Da mesma forma que o meio natural ao ser 

disponibilizado, é completamente destituído de todo sentido mágico, religioso e ético 

que lhe era atribuído em contextos tradicionais, passa a ser, na modernidade, apenas 

uma coisa a ser dominada de forma teórica e técnica, a vida humana, por sua vez, na 

medida em que é instrumentalizada pela técnica genética, sofre também um agressivo 

processo de reificação. A transformação dos fundamentos orgânicos de uma futura 

pessoa em uma coisa que pode ser dominada tecnicamente, torna a vida humana em um 

produto que pode ser moldado por um designer através de uma intervenção orientada 

pelo horizonte eugênico de aperfeiçoamento. Essa postura reificante instaurada pelo 

advento da eugenia liberal em um futuro bem próximo, encontra em práticas vigentes 

como o DGPI e o uso exclusivo de embriões para pesquisa, forças fomentadoras de uma 

dessensibilizarão moral em relação ao trato que damos à vida humana em seu estágio 

embrionário.  

A articulação realizada permitiu a percepção da relevante contribuição que o 

pensamento de Max Weber e de Jürgen Habermas, oferecem para a reflexão sobre as 

consequências engendradas pelo desenvolvimento científico, isso na medida em que 

tematizam a força da ciência como potência cultural capaz de decidir o rumo de uma 

época – Weber e “o destino de nossos tempos” – e com isso, da própria humanidade – 

Habermas e “o futuro da natureza humana”. Fruto do Iluminismo, a fé abrupta na 

ciência como instrumento suficiente de resolução das mazelas humanas, encontra nas 

ponderações de ambos os autores profundas contestações. A medicina, ao justificar suas 

práticas a partir do anseio de eliminação de males, pode estar perdendo de vista a 

fronteira entre uma intervenção terapêutica e uma eugenicamente orientada, o que 

poderia representar na extinção da forma como nos autocompreendemos 

normativamente. 

Fundamentalmente, a proposta de articulação entre Weber e Habermas a partir 

de uma discussão sobre o avanço técnico-científico, tornou patente a problematização 

filosófica provocada pelo fato de que a ciência, que a tudo poderia conhecer, 

desconhece como suprir a carência existencial de significado, antes, em detrimento 

disso, desencanta o sentido do mundo, inclusive, da própria vida humana.          
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O trabalho busca compreender a filosofia analítica de Wittgenstein a partir do 

esboço biográfico escrito por Georg Henrik von Wright em 1955 e publicado por The 

Philosophical Review. Seguindo a leitura de Ludwig Wittgenstein, A Biographical Sketch e 
procurando por respostas em referências acadêmicas, o objetivo é entender pontos 

interessantes da filosofia e da lógica do Tractatus Logico-Philosophicus bem como sua 

importância para a história da filosofia. Assim, curiosidades que chamam atenção nesse 

esboço devem ser destacadas a fim de esclarecer detalhes importantes da obra de 

Wittgenstein expressos no seu Tractatus. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende tratar de pontos específicos do Tractacus Logico-

Philosophicus a partir de questões interessantes abordadas no esboço biográfico 

sobre a vida e a obra de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) escrito por Georg Henrik 

von Wright (1916-2003) em 1955. A única outra biografia examinada neste trabalho 

foi publicada no The Australasian Journal Of Philosophy no mesmo ano da morte de 

Wittgenstein, 1951, seguindo indicação do prório Von Wright em seu esboço. 

Partindo de tal leitura e procurando respostas a questões relevantes em outros 

textos filosóficos e produções acadêmicas que ajudem a compreender um pouco da 

filosofia de Wittgenstein – e ao mesmo tempo evitando os trechos menos técnicos e 

pessoais de sua biografia –, a tarefa procura produzir material que possa ajudar a 

leitura das proposições do Tractatus e a compreensão de pontos que não ficam tão 

claros para quem acaba de conhecer o pensamento do filósofo.  

Assim, a leitura segue o trajeto de Ludwig Wittgenstein, A Biographical 

Sketch de von Wright e, a cada trecho no qual tópicos capazes de chamar atenção 

daqueles que estudam o Tractatus são encontrados, informações de fontes diversas 

que possam ajudar a compreender o que está sendo dito no esboço biográfico 

realizado por seu colega e sucessor em Cambridge são trazidas. Essa biografia 

escrita por von Wright serve mais como um estudo preparatório para a leitura do 

Tractatus do que como um guia ou uma análise da filosofia de Wittgenstein e ajuda 

a situar o filósofo na história da filosofia facilitando um pouco a compreensão de 

uma filosofia tão complicada 

Por fim, o texto deste trabalho procura ilustrar questões como: a influência de 

Wittgenstein sobre correntes filosóficas; a sua crítica em relação às correntes que 

influenciou; a suposta diferença de tratamento em relação a Gottlob Frege (1848-

1925) e Bertrand Russell (1872-1970); a improvável influência de Arthur 

Schopenhauer (1788-1860); a crítica sobre os fundamentos lógicos introduzidos por 

Frege e Russell; as críticas e as dúvidas de Frege e Russell a respeito do Tractatus; 

as menções aos nomes de George Edward Moore (1873-1958), Alfred North 

Whitehead (1861-1947) e David Hume Pinsent (1891-1918) no Tractatus; a função 

de verdade como tautologia; a influência de Heinrich Hertz (1857-1894) sobre sua 

teoria da figurativa; a doutrina do que não pode ser dito, mas apenas mostrado; a 
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improvável homenagem a Baruch Spinoza (1632-1677); o seu pensamento acerca de 

ter solucionado todos os problemas filosóficos; a desaprovação da introdução de 

Russell ao seu Tractatus; e a análise de Frank Plumpton Ramsey (1903-1930) sobre 

o Tractatus. 

DE VON WRIGHT A WITTGENSTEIN 

 O esboço biográfico de von Wright sobre Wittgenstein, publicado 4 anos 

após sua morte, já considerava o lógico-filósofo como um dos mais influentes 

pensadores do seu tempo. Como seu colega pontua: 

 

It has been said that Wittgenstein inspired two important schools of 

thought, both of which he repudiated. The one is so-called logical 

positivism or logical empiricism, which played a prominent role 
during the decade immediately preceding the Second World War. 

The other is the so-called analytic or linguistic movement, 

sometimes also called the Cambridge School. It dominates the 
British philosophy of today and has spread over the entire Anglo-

Saxon world and to the countries in which Anglo-Saxon influence 

is strong. 

It is true that the philosophy of Wittgenstein has been of great 

importance to both of these trends in contemporary thought: to the 

first, his early work Tractatus Logico-Philosophicus and 

discussions with some members of the Vienna Circle; to the 
second, besides the Tractatus, his lectures at Cambridge and also 

glimpses of the works which he did not publish in his lifetime. It is 

also partly true that Wittgenstein repudiated the results of his own 
influence. He did not participate in the world-wide discussion to 

which his thought had given rise.  

VON WRIGHT (1955, p. 527) 

 

Por um lado, para entender o impacto da influência de Wittgenstein sobre o 

positivismo lógico ou empirismo lógico é possível recorrer ao manifesto do Círculo 

de Viena ou, melhor, Wiener Kreis que lista seu nome entre os trabalhos lidos e 

discutidos pela relação entre lógica e sua aplicação na realidade juntamente com 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Giuseppe Peano (1858-1932), Frege, Ernst 

Schröder (1841-1902), Russell e Whitehead (NEURATH, 1973) e entre os principais 

representantes de sua concepção científica do mundo juntamente com Albert 

Einstein (1879-1955) e Russell num rol taxativo que conta somente com esses três 

nomes (NEURATH, 1973). No manifesto, a referência direta ao trecho do prefácio 

do Tractatus Logico-Philosophicus que declara que “o que se pode em geral dizer, 
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pode-se dizer claramente” – e que se segue pela contraposição que também encerra o 

Tractatus no nº 7 –, a menção do nome de Wittgenstein num parágrafo dedicado a 

explicar “as origens lógicas da aberração metafísica” – “des logischen Ursprungs 

der metaphysischen Irrwege” – (NEURATH, 1973, p. 306), a declarada disposição 

de utilizarem “as ideias de longo alcance de Wittgenstein” – “der weittragenden 

Gedanken Wittgensteins” – (NEURATH, 1973, p. 309) para resolver o que chamam 

de “crise da aritmética” – “der Grundlagenkrise der Arithmetik (und Mengenlehre)” 

– (NEURATH, 1973, p. 309) para sua concepção científica do mundo parecem 

claramente remeter aos números do Tractatus nas quais frases do prefácio retornam 

para explicar a relação da lógica com a filosofia na contramão da metafísica:  

 

6.53 O método correto da filosofia seria propriamente este: nada 
dizer senão o que se pode dizer; portanto, proposições da ciência 

natural – ou seja, algo que nada tem a ver com filosofia; e então, 

sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-
lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas 

proposições. Esse método seria, para ele, insatisfatório – não teria a 

sensação de que lhe estivéssemos ensinando filosofia; mas esse 

seria o único rigorosamente correto. 

[...] 

7 Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar 

. WITTGENSTEIN (2017, p. 261) 

 

Por outro lado, para entender o impacto da influência de Wittgenstein sobre o 

movimento linguístico, acaba sendo mais complicado indicar diretamente uma 

referência que fale por si só justamente por essa influência ser um tanto ampla e ao 

mesmo tempo vaga, mas tem a ver com o uso comum da palavra como método para 

entender o seu significado (DAVIS, 1991). Não obstante, Wittgenstein chega a 

traçar de leve os contornos dessa noção no Tractatus, mas é um conceito que fica 

mais claro, por meio de argumento implícito e contrastante com o da linguagem 

privada – aquela que apenas uma pessoa compreende –, nas Investigações filosóficas 

e Ernest Gellner acaba mostrando uma boa caricatura da apreensão do conceito na 

comunidade acadêmica a partir de uma descrição negativa ao criticá-lo: 

 

6.211 Na vida, a proposição matemática nunca é aquilo de que 

precisamos, mas utilizamos a proposição matemática apenas para 
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inferir, de proposições que não pertencem à matemática, outras que 

igualmente não pertencem à matemática. 

(Na filosofia, a questão “para que usamos propriamente esta 

palavra, esta proposição?” conduz invariavelmente a iluminações 

valiosas). (WITTGENSTEIN, 2017, p. 245) 

269. Recordemo-nos de que há certos critérios de comportamente 

para dizer que alguém não entende uma palavra: que a palavra não 

lhe diz nada, se ele não sabe o que fazer com ela. E critérios para 

ele “acreditar entender” a palavra, para vincular-lhe um 
significado, mas não o significado correto. E, finalmente, critérios 

para ele entender a palavra corretamente. No segundo caso, poder-

se-ia falar de uma compreensão subjetiva. E poder-se-ia chamar de 
“linguagem privada” sons que ninguém entende, mas que eu 

‘pareço entender’. (WITTGENSTEIN, 2009, p. 130) 

[...] The inward aspect was that at that time the orthodoxy best 
described as linguistic philosophy, inspired by Wittgenstein, was 

crystallizing and seemed to me totally and utterly misguided. 

Wittgenstein's basic idea was that there is no general solution to 

issues other than the custom of the community. Communities are 
ultimate. He didn't put it this way, but that was what it amounted 

to. And this doesn't make sense in a world in which communities 

are not stable and are not clearly isolated from each other. 
Nevertheless, Wittgenstein managed to sell this idea, and it was 

enthusiastically adopted as an unquestionable revelation. It is very 

hard nowadays for people to understand what the atmosphere was 

like then. This was the Revelation. It wasn't doubted. But it was 
quite obvious to me it was wrong. It was obvious to me the moment 

I came across it, although initially, if your entire environment, and 

all the bright people in it, hold something to be true, you assume 
you must be wrong, not understanding it properly, and they must be 

right. And so I explored it further and finally came to the 

conclusion that I did understand it right, and it was rubbish, which 

indeed it is.  

DAVIS (1991, p. 65) 

 

Contudo, von Wright também diz que Wittgenstein considerava que suas 

ideias eram mal interpretadas ou mal compreendidas pelos seus próprios discípulos e 

não deveriam ser mais bem entendidas por intérpretes do futuro (VON WRIGHT, 

1955) sendo que ainda em vida reclamava, a respeito de uma corrente, sobre “a falta 

de perplexidade profunda” e, a respeito da outra, sobre a constatação de que muitos 

de seus representantes eram “mais linguistas do que filósofos” (THE 

AUSTRALASIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY, p. 79). 

Algo de interessante que já pode ser notado nesse ponto é que, enquanto a 

lógica filosófica de Wittgenstein reverbera pela mente de expoentes do pensamento 

ocidental, pouca coisa acontece na contramão como ele próprio admite ao declarar 
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que não deseja julgar a correlação entre seus “esforços” com os feitos de outros 

filósofos no prefácio – metodologia que pode ser vista também em suas aulas na 

academia que não dependiam de referências nem ao nome de outros filósofos 

tampouco ao dos estudantes (THE AUSTRALASIAN JOURNAL OF 

PHILOSOPHY, 1951, p. 79). Entretanto, filósofos do campo da matemática e da 

lógica não foram completamente ignorados no Tractatus e os mais citados, Russell e 

Frege, aparecem já mencionados no prefácio uma vez que ao se interessar por 

matemática, após ter se interessado por outros campos da ciência exata, mantendo 

primeiramente contato com o trabalho de Russell que provavelmente o guiou a 

conhecer o de Frege em seguida e a posteriormente ter tido contato pessoal com 

ambos após o último indicar que fosse estudar em Cambridge com o primeiro (VON 

WRIGHT, 1955). 

Isso é curioso porque há uma aparente diferença de tratamento quando 

Wittgenstein diz: “desejo apenas mencionar que devo às obras grandiosas de Frege e 

aos trabalhos de meu amigo Bertrand Russell uma boa parte do estímulo às minhas 

ideias” (WITTGENSTEIN, 2017, p.127). A diferença de tratamento é notável à 

primeira vista, mas muitas possibilidades podem explicar esse fato e é preciso 

observar, seguindo a leitura do artigo de Richard McDonnough publicado no 

periódico Russell (MCDONOUGH, 1994), que: em volta desse trecho, Wittgenstein 

diz claramente preferir ignorar a relação de suas ideais com as de outros filósofos; é 

possível interpretar que fale sobre duas atitudes distintas nessa sentença ao enaltecer 

a obra filosófica produzida por Frege enquanto aponta os trabalhos de Russell em 

razão de terem estimulado suas ideias – contudo, a frase é ambígua e difícil retirar 

sua dubiedade ainda que se procure explicação em outros idiomas como na tradução 

para o inglês aprovada pelo próprio Wittgenstein, por exemplo; levando em 

consideração a diferença do tratamento em relação às expressões “obras grandiosas 

de Frege” e “trabalhos do meu amigo Russell”, é possível se atentar à palavra 

originalmente utilizada em alemão por Wittgenstein para se referir ao trabalho de 

Frege, “grossartigen”, que, mais do que se confundir com “great” ou “grandiosa”, 

tem sentido estético e ainda é possível notar a diferença entre as palavras “Werken” 

e “Arbeiten” que, embora ambos os termos possam designar “trabalho”, podem 

querer demonstrar, respectivamente, o aspecto estético e performático de Frege em 

contraste com o caráter eficiente e produtivo de Russell; é preciso reconhecer que a 



 
 

167 
 

visão de ambos recebia concordância por Wittgenstein que respeitava a noção de que 

a proposição seria “como função das expressões nela contidas” (WITTGENSTEIN, 

2017, p. 149), então essa diferença de tratamento pode ter a ver mais com a forma 

como cada um o influenciou pessoalmente e não exatamente com influenciaram sua 

filosofia – considerando que a frase analisada aqui está no prefácio que não é 

exatamente o lugar onde sua filosofia se encontra de fato; Wittgenstein se 

considerava, além de filósofo, um artista e via grande beleza no estilo de Frege que 

considerava emular; como Wittgenstein teve contato significativamente maior com 

Russell, pode ser que ele tenha preferido dar ênfase ao que viu de fato da atividade 

de Russell de forma a reconhecer o quanto seu amigo levava a sério o seu trabalho; o 

próprio Wittgenstein mais tarde explicou que não havia inventando nada e 

reconhecia a influência que nomes como os citados em seu prefácio, entre outros, 

tiveram sobre seu pensamento embora pudesse, de certo modo, criticá-los – como 

chegou a fazer no próprio Tractatus, por exemplo, em pontos discordantes – e Frege 

não recebeu mais atenção do que Russell ou Boltzmann, Hertz, Schopenhauer, 

Kraus, Loos, Weininger, Spengler, Sraffa (MCDONOUGH, 1994): então, não é 

possível dizer que Frege e Russell foram os únicos que influenciaram Wittgenstein 

nem é possível considerar que seus agradecimentos a ambos tenham valor 

doutrinário tampouco é possível fazer julgamento a partir de um fragmento de texto 

ambíguo e de caráter não filosófico (MCDONOUGH, 1994). 

Há também uma série de referências a ambos em números do Tractatus e 

muitas vezes em tom de crítica por parte de Wittgenstein e o interessante é notar, 

para seguir o fluxo do último parágrafo deste trabalho, não o que fala exatamente 

sobre cada um em especial, mas justamente quando cita ambos nos mesmos números 

– embora tenha dedicado mais proposições para mencionar Russell nominalmente do 

que Frege numa relação 29x18 (WITTGENSTEIN, 2017, pp. 268-273), o que, 

percebendo o sentido crítico de suas menções diretas, não é lá uma vantagem; é 

visível que, no entanto, Wittgenstein foi um grande estudioso da obra dos dois e o 

fato de mencioná-los conjuntamente em pelo menos 10 números do Tractatus. Ele 

reconhece o conceito de proposição conforme os dois faziam (3.318), mas considera: 

que não evitaram equívocos ao não providenciarem notações que fossem capazes de 

excluir todos os erros (3.325), que não designavam corretamente os conceitos 

formais ao representarem por funções e classes e não por meio de variáveis (4.1272), 
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que seria possível oferecerem uma forma mais simples de determinar o sucessor do 

que eles tentaram exprimir (4.1273), que o martelo sintático utilizado por eles não 

denotava significado lógico (4.442), que confundiam nomes com seus índices (5.02), 

que seriam supérfluas suas leis de inferência para justificar inferências (5.132), que 

seria evidente não existir objetos e constantes como consentiam em suas lógicas  

(5.4), que seus sinais primitivos não definiam nenhuma relação (5.42) e que 

dificultaram a compreensão das proposições ao introduzirem generalidade ao valor 

de verdade (5.521). 

Outro fator interessante em relação a essas influências é a possibilidade de 

acessar a correspondências entre eles, ou seja, entre Wittgenstein e Russell e entre 

Wittgenstein e Frege, em que dúvidas e críticas são discutidas diretamente entre as 

partes. A título de exemplo, breves trechos podem ser exibidos a fim de 

compreender a forma crítica pela qual o Tractatus foi lido por Frege e como Russell 

indagava a respeito de sua filosofia, mais uma vez, exibindo a dificuldade de 

compreensão do seu Tractatus Logico-Philosophicus: 

 

You have certainly long awaited an answer from me and must want 
me to comment on your treatise that you sent to me. On this 

account I feel myself very indebted to you and hope for you 

indulgence. I have recently been burdened with many tedious 

business affairs that have taken much time away from me because I 
am not accustomed to handling such matters. I have thus been 

prevented from occupying myself more thoroughly with your 

treatise and can therefore unfortunately give you no well-grounded 
judgment. I find it difficult to understand. For the most part you put 

your sentences down one beside the other without justification, or 

at least without sufficiently detailed justification. I thus often do 

not know whether I ought to agree, for their sense is not 
sufficiently clear to me. Surely the sense would become clearer 

with more detailed justification. In general colloquial language is 

too faltering to be suited, just as it is, for difficult logical and 
epistemological tasks. It seems to me that elucidations are 

necessary to make the sense more precise. Right from the 

beginning you use many words upon whose senses evidently much 

depends. 

 DE PELLEGRIN (2011, p. 51) 

 

2. What is the difference between Tatsache and Sachverhalt? 

3. “Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.” Yes, I agree. 

But a Gedanke is a Tatsache: what are its constituents and 



 
 

169 
 

components, and whatis their relation to those of the pictured 

Tatsache? 

[...] 

5.3 All props results of truth-operations on elementary props? How 

about generality? 

5.453. No numbers in logic? Why? 

[...] 

6.03 “General form of integer: [0, ξ, ξ + 1]”. You only get finite 

ordinals. You deny classes, so cardinals collapse. What happens to 
ℵ0? If you said classes were superfluous in logic I would imagine 

that I understood you, by supposing a distinction between logic and 

mathematics; but when you say they are unnecessary in 
mathematics I am puzzled. E.g. something true is expressed by 

Nc'CI'α, = 2Nc'α. How do you re-state this prop?  

MCGUINNESS; VON WRIGHT (1991, p. 108) 

 

Vale também especular, ainda que brevemente, a influência, se assim se pode 

falar, do idealismo epistemológico de Schopenhauer sobre Wittgenstein antes que 

alcançasse seus principais influenciadores e viesse a abandonar os laços antigos 

(VON WRIGHT, 1955) – basta notar que o nome de Schopenhauer não aparece no 

Tractatus. Contudo, pode ser questionável falar sobre isto, porém o solipsismo é um 

conceito que aparece tanto no Tractatus – 5.63: “Eu sou meu mundo. (O 

microcosmos)” (WITTGENSTEIN, 2017, p. 229) – quanto nessa obra - 1º parágrafo 

do primeiro livro: “the world is my idea” (SCHOPENHAUER, 1909, p. 25). Após a 

atenção dada a essa possível correlação conceitual, faz-se necessário agora mostrar o 

outro lado do caso já que Wittgenstein, ao falar sobre Schopenhauer mais tarde em 

1939, aponta a crueza de sua filosofia e ainda descarta a possibilidade de ter 

recebido sua influência ao fundamentar a filosofia exposta no Tractatus; é sabido 

também que Schopenhauer chegou a abordar assuntos concernentes à argumentação 

e pode ser que tanto o seu interesse quanto a sua crítica tenham a ver com esse fato e 

não com o anteriormente apresentado. Contudo, lê-se: 

One could call Schopenhauer an altogether crude mind. I.e. he does 

have refinement, but at a certain level this suddenly comes to an 

end and he is as crude as the crudest.  

One might say of Schopenhauer: he never takes stock of himself.  

[...] 

No; I think I see quite clearly what Schopenhauer got out of his 

philosophy – but when I read Schopenhauer I seem to see to the 
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bottom very easily. He is not deep in the sense that Kant and 

Berkeley are deep.  

VANDENABEELE (2011, p. 378) 

 

Outras personalidades de renome são citadas em sua biografia tais quais 

Moore, Whitehead, John Maynard Keynes (1883-1946), Godfrey Harold Hardy 

(1877-1947), William Ernest Johnson (1858-1931) e Pinsent (VON WRIGHT, 1955) 

e, dentre eles, podem ser tirados do Tractatus Moore, Whitehead e Pinsent – amigo à 

memória de quem Wittgenstein dedica seu livro. A dedicatória a Pinsent, de cunho 

pessoal, homenageia seu amigo morto na guerra; já as menções a Moore e a 

Whitehead aparecem, mais algumas vezes, como críticas construtivas em relação às 

formulações de Russell, indiretamente e diretamente, por entenderem que “uma 

proposição poderia ocorrer em outra também de outra maneira” (WITTGENSTEIN, 

2017, p. 223) e por fazerem uso de uma progressão “de tipo a tipo” sem terem 

admitido (WITTGENSTEIN, 2017, p. 201) e introduzirem definições e leis básicas 

sem seguir a formalidade mística da lógica que permitisse que fossem explicadas 

pela própria atuação (WITTGENSTEIN, 2017, p. 207). 

Outro ponto que chama atenção no esboço biográfico é o trecho onde são 

elencadas as investigações filosóficas primordiais de Wittgenstein inspirado por 

Frege e Russell, rol que conta com tais conceitos: função proposicional, variável, 

generalidade e identidade (VON WRIGHT, 1955). Entretanto, o que chama mais 

atenção é sua descoberta que se traduz no novo simbolismo para as chamadas 

funções de verdade que levaram à sua definição de tautologia em que “todas as 

verdades lógicas são tautológicas” (RUSSELL, 2001, p. 448) bem como se expressa 

no número 6.1: “as proposições da lógica são tautologias” (WITTGENSTEIN, 2017, 

p. 233). Von Wright fala também sobre a disputa em torno da invenção da tabela de 

verdade com William Stanley Jevons (1835-1882) e Charles Sanders Peirce (1839-

1914), mas considera injusta por causa da originalidade da abordagem de 

Wittgenstein (VON WRIGHT, 1955).  

 A fim de explicar a natureza da proposição significativa, Wittgenstein 

formulou a ideia da concepção figurativa da linguagem e é possível considerar que 

esse conceito possa ter recebido influência de Hertz (VON WRIGHT, 1955) – 

ignorando as menções claras a seu nome nos números 4.04 e 6.361 nas quais seu 
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“modelo dinâmico” (WITTGENSTEIN, 2017, p. 161) e sua “terminologia” 

(WITTGENSTEIN, 2017, p. 253) são aludidos respectivamente. Von Wright 

observa a possível influência da introdução de The principles of mechanics de Hertz 

(HERTZ, 1899) – segundo ele, livro conhecido e estimado por Wittgenstein – e 

reconhece traços no Tractatus e em obras posteriores (VON WRIGHT, 1955). Ali, 

Hertz fala sobre a capacidade de se antecipar eventos futuros recorrendo ao passado 

e de se formar imagens ou símbolos de objetos externos de modo que as mesmas 

consequências naturais que ocorreriam no mundo real são transpostas para o mundo 

figurado; assim, seria possível fazer deduções recorrendo a essas figuras de 

pensamento a fim de tomar decisões no presente sem que sequer saibamos se nossas 

concepções estão em conformidade com as coisas (HERTZ, 1899). Von Wright 

conta ainda que Wittgenstein lhe explicou como teve a ideia a respeito da teoria 

figurativa (afigurativa, pictórica, da figuração): ele estava na trincheira lendo uma 

revista que mostrava sequências de possibilidades diferentes num acidente 

automobilístico; a imagem seria uma proposição descrevendo estados de coisas 

possíveis; figuras correspondiam a objetos do mundo real (VON WRIGHT, 1955). 

Curiosamente, é notável como a leitura intercalada dos seguintes números do 

Tractatus de Wittgenstein sobre lógica e filosofia com as frases do primeiro 

parágrafo da introdução de Hertz aos princípios da mecânica já são capazes de 

ressaltar certo paralelismo entre ambas asobras: 

 

2.012 Na lógica, nada é casual: se a coisa pode aparecer no estado 

de coisas, a possibilidade do estado de coisas já deve estar 

prejulgada na coisa. 

[...] 

2.0123 Se conheço o objeto, conheço também todas as 

possibilidades de seu aparecimento em estados de coisas. 

(Cada uma dessas possibilidades deve estar na natureza do objeto). 

[...] 

2.0124 Dado todos os objetos, com isso estão dados também todos 

os possíveis estados de coisas. 

[...] 

2.12 A figuração representa a situação no espaço lógico, a 

existência e a inexistência de estados de coisas. 

[...] 
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2.15 Que os elementos da figuração estejam uns para os outros de 

determinada maneira representa que as coisas assim estão umas 

para as outras. 

Essa vinculação dos elementos da figuração chama-se estrutura; a 

possibilidade desta, sua forma de afiguração. 

[...] 

2.1514 A relação afiguradora consiste nas coordenações entre os 

elementos da figuração e as coisas. 

[...] 

2.202 A figuração representa uma situação possível no espaço 

lógico. 

2.203 A figuração contém a possibilidade da situação que ela 

representa. 

[...] 

3 A figuração lógica dos fatos é o pensamento. 

[...] 

3.02 O pensamento contém nele a possibilidade da situação que ele 

pensa. O que é pensável é também possível.  

[...] 

3.04 Um Pensamento correto a priori seria aquela cuja 

possibilidade exigisse sua verdade. 

3.05 Só poderíamos saber a priori que um pensamento é verdadeiro 
se, a partir do próprio pensamento (sem objeto de comparação), 

fosse possível reconhecer sua verdade.  

WITTGENSTEIN (2017, p. 129-141) 

 

The most direct, and in a sense the most important, problem which 

our conscious knowledge of nature should enable us to solve is the 

anticipation of the future events, so that we may arrange our 
present affairs in accordance with such anticipation. As basis for 

the solution of this problem we always make use of our knowledge 

of events which have already occurred, obtained by chance 
observation or by prearranged experiment. In endeavouring thus to 

draw infereces as to the future from the past, we always adopt the 

following process. We form for ourselves images or symbols of 

external objecsts; and the form which we give them is such that the 
necessary consequents of images in thought are always the images 

of the necessary consequents in nature of the things picured. In 

order that this requirement may be satisfied, there must be a certain 
conformity between nature and our thought. Experience teaches us 

that the requirement can be satisfied, and hence that such a 

conformity does in fact exist. When from our accumulated previous 
experience we have once succeeded in deducing images of the 

desired nature, we can then in a short time develop by means of 

them, as by means of models, the consequences which in the 

external world only arise in a comparatively long time, or as the 
result of our own interposition. We are thus enabled to be in 
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advance of the facts, and to decide as to present affairs in 

accordance with the insight so obtained. The images which we here 
speak of are our conception of things. With the things themselves 

they are in conformity in one important respect, namely, in 

satisfying the above-mentioned requirement. For our purpose it is 
not necessary that they should be in conformity with the in any 

other respect whatever. As a matter of fact, we do not know, nor 

have we any means of knowing, whether our conceptions of things 

are in conformity with them in any other than this one fundamental 

respect.  

HERTZ (1899, p. 1-2) 

 

A questão concernente ao dizer/mostrar (VON WRIGHT, 1955) se evidencia 

pelo que se pode encontrar numa carta enviada a Russell em 1919 na qual se traduz: 

“o ponto principal é a teoria do que pode ser dito pelas proposições, isto é, pela 

linguagem (e, o que equivale ao mesmo, o que pode ser pensado), e o que não se 

pode ser dito pelas proposições, mas apenas mostrado; creio que este é o problema 

cardinal da filosofia” (MCGUINNESS; VON WRIGHT, 1997, p. 124 apud 

MARQUES, 2005, p. 38). Edgar Marques, em Wittgenstein & o Tractatus, explica o 

seguinte: 

 

[...] é exatamente a introdução dessa distinção entre dizer e mostrar 

que habilitará Wittgenstein a desenvolver uma concepção 
absolutamente original acerca da natureza da linguagem, da lógica, 

da ética, bem como da tarefa da filosofia. 

[...] 

O que Wittgenstein afirma é que tanto a relação denotativa entre 
nomes e objetos quanto as formas dos nomes e das proposições não 

podem ser figurados ou descritos. 

[...] 

Sintetizando: as precondições para a representação não podem ser 

elas mesmas objeto de representação. 

[...] 

A razão que induz Wittgenstein a defender essa tese é a seguinte: 
nem a relação denotativa nem a forma lógica de nomes e 

proposições podem ser figuradas ou representadas, pois elas são 

condição de toda figuração ou representação — quer dizer, elas são 

pressupostas quando se afigura ou se representa.  

[...] 

Assim, segundo o Tractatus, todo dizer pressupõe ou envolve um 

mostrar.  

MARQUES (2005, p. 39-41) 
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Retornando ao esboço biográfico, Von Wright nota também o que chama de 

“tempero spinozista” nas anotações de Wittgenstein (VON WRIGHT, 1955, p. 534), 

mas o próprio dizia que só conseguia entender de relance as ideais do filósofo 

racionalista (VON WRIGHT, 1955). É possível encontrar muitas associações do 

título do livro em latim com o do Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza, porém, 

o que é possível afirmar com alguma segurança é que, seguindo sugestão de Moore, 

Wittgenstein teria intitulado o livro Tractatus Logico-Philosophicus (na Inglaterra 

em 1922) depois de ter originalmente intitulado como “Logisch-Philosophische 

Abhandlung” (na Alemanha em 1921); o livro era bilíngue, mas acabou que o nome 

latino ficou mais conhecido (SAHLIN, 1990). 

Um ponto interessante sobre a abordagem filosófica de Wittgenstein aparece 

na forma da combinação do que está escrito nos números 6.53 e 6.54 com o que está 

escritos nos seguintes trechos do prefácio do Tractatus em que o lógico-filósofo 

expressa a noção de pensar ter resolvido os problemas da filosofia (VON WRIGHT, 

1955): “o livro trata dos problemas filosóficos e mostra – creio eu – que a 

formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa 

linguagem” (WITTGENSTEIN, 2017, p. 126); “portanto, é minha opinião que, no 

essencial, resolvi de vez os problemas” (WITTGENSTEIN, 2017, p. 127). Sendo 

assim, como o lógico-filósofo julgava que os reais problemas da filosofia têm a ver 

com o fato das questões estarem mal formuladas na linguagem de modo que a 

relação figurativa não é nem sequer possível, ou seja, a impossibilidade de lidar com 

proposições que pretendem tratar de estados de coisas que não se ligam a fatos 

verificáveis, o papel do filósofo seria resolver o problema linguístico gerado pela 

própria filosofia tal que: 

4.112 O fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos 

pensamentos. 

A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade.  

Uma obra filosófica consiste essencialmente em elucidações. 

O resultado da filosofia não são as “proposições filosóficas”, mas é 

tornar proposições claras. 

Cumpre à filosofia tornar claros e delimitar precisamente os 

pensamentos, antes como que turvos e indistintos.  

WITTGENSTEIN (2017, p. 167) 
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A desaprovação de Wittgenstein em relação à introdução ao Tractatus 

elaborada por Russell (VON WRIGHT, 1955) é outra curiosidade sobre a qual vale a 

pena ir atrás para entender o contexto já que se sabe que foram escritas duas versões 

da mesma e com variações entre elas por seu colega de Cambridge (IGLESIAS, 

1978) e a história dessa introdução é contada por Teresa Iglesias em Russell's 

introduction to Wittgenstein's Tractatus publicado no periódico Russell (IGLESIAS, 

1978): eles se encontraram nos Países Baixos para discutir o livro; Russell sempre 

incentivava que Wittgenstein publicasse algo, mas, quando tentara, não encontrou 

interesse editorial; então, os dois combinaram que Russell faria uma introdução para 

o Tractatus de Wittgenstein, o que serviria para aumentar o volume do livro e 

colocar um nome de peso como o de Russell na jogada a fim de ampliar o interesse 

na publicação; contudo, o otimismo de Wittgenstein se esvaiu quando recebeu a 

introdução de Russell e se desapontou por ter sido mal interpretado novamente nas 

críticas e elucidações que seu colega tentou fazer e pela tradução reversa – do inglês 

para o alemão – ter complicado ainda mais a viabilidade da publicação; ao não 

encontrar vias no mercado editorial alemão, Wittgenstein deixou a tarefa nas mãos 

de Russell; aí, foi rejeitado ainda na Inglaterra – provavelmente por não conter a 

introdução –, mas aceito em uma das três editoras às quais foi entregue na Alemanha 

– certamente por conter a introdução – e essa tarefa foi deixada para Friedrich 

Wilhelm Ostwald (1853-1932); a falta de cuidado com o trabalho podia ser vista nos 

inúmeros erros dessa edição; novamente tentaram publicar na Inglaterra, agora por 

Charles Kay Ogden (1889-1957) e mais cuidadosamente; quando Russell requisitou 

cópias do texto datilografado, Ostwald informou que se desfez delas; porém, Russell 

encontrou uma cópia do texto que havia enviado e Wittgenstein aceitou que a 

introdução de Russell fosse utilizada mesmo que a contragosto (IGLESIAS, 1978). 

A comparação entre as duas versões mostra que os dois textos são praticamente 

idênticos e, sem discutirem os problemas da introdução novamente, a impressão que 

ficou para a história é a de que Russell jamais compreendeu o pensamento de 

Wittgenstein corretamente apesar da importância de seu nome para a divulgação das 

ideias do seu colega fora o fato de ambas as teorias serem mais bem compreendidas 

em conjunto; o que acontece é que, apesar de partirem de uma mesma origem, as 

suposições e as conclusões que cada um tirou por seus próprios meios é o que 

diverge e isso acaba transparecendo na discordância entre a introdução de Russell e 

o Tractatus de Wittgenstein (IGLESIAS, 1978). 
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Diferentemente, a análise feita por Ramsey – que pode até ter servido de 

estímulo a Wittgenstein para que retornasse ao meio filosófico e à carreira 

acadêmica após considerar ter resolvido todos os problemas da filosofia (VON 

WRIGHT, 1955) –, embora, mais uma vez, desafiada pela complexidade da leitura e 

crítica sobre a introdução de Russell ao Tractatus (RAMSEY, 1923), não apenas 

enaltece a importância do texto como tenta absorver o Tractatus na linguagem de 

Wittgenstein. Contudo, as críticas encontradas sobre o seu ponto de vista sobre o 

Tractatus é que Ramsey pode ter sido generoso e recebido as ideias de Wittgenstein 

sem criticar os defeitos da obra em seus estágios iniciais (SAHLIN, 1990). 

CONCLUSÃO 

Conclui-se a partir deste estudo que tanto o trabalho lógico quanto o 

filosófico de Wittgenstein foi extremamente relevante para o seu campo de atuação 

por sua capacidade de se colocar na discussão corrente em sua época e ter sido hábil 

o suficiente para colaborar ativamente com o desenvolvimento de inovações na sua 

área. Ainda em vida e mesmo após a morte, o lógico-filósofo conseguiu influenciar 

seus contemporâneos bem como deixar contribuição importante para a história da 

lógica e da filosofia, além de dar sequência a ideias que se desdobravam antes de sua 

atuação. 

Wittgenstein influenciou dois movimentos filosóficos distintos no âmbito da 

lógica e da linguagem. Porém, é certo que o resultado de tal influência não tenha 

recebido o seu aval. Ainda que tenha tentando se distanciar de outros filósofos e da 

história da filosofia, não escondeu a influência que recebeu de Frege e Russell para 

compor o Tractatus. Contudo, crítico de vários conceitos das doutrinas nas quais se 

baseou, Wittgenstein tentou reorientá-las segundo sua própria visão de mundo 

oferecendo diversas modificações às concepções de seus maiores influenciadores.  

Apesar de ter lido Schopenhauer em sua juventude filosófica, Wittgenstein se 

distanciou completamente de tais influências. Mas é possível especular se algo 

restou de tais leituras mesmo com seu posterior repúdio ao trabalho desse filósofo.  

Crítico também de seus mestres filosóficos, ele também não foi completamente 

compreendido por eles. As dúvidas de Russell em relação ao Tractatus e a crítica de 

Frege a respeito de sua escrita, por exemplo, demonstram a dificuldade que mesmo 

aqueles sobre os quais sua obra tentou dar prosseguimento não foram capazes de 

compreendê-lo perfeitamente. Nomes como Moore, Whitehead e Pinsent também 
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foram mencionados em seu trabalho. Da mesma forma, os primeiros, associados a 

Russell, mereceram mais correções de sua parte enquanto ao último Tractatus foi 

dedicado. Talvez não seja exagerado declarar que o seu conceito de tautologia tenha 

sido uma das suas maiores contribuições para a filosofia da lógica. E, a partir desse 

conceito, surge toda uma noção concernente ao que hoje se conhece como tabela de 

verdade e é equipamento básico de estudo para a matéria. A influência mais 

interessante parece ter sido recebida a partir das noções introduzidas na mecânica de 

Hertz. E é bastante esclarecedor compreender a parte ontológica do Tractatus de 

Wittgenstein a partir de uma comparação com as ideias ali presentes.  Também foi 

visto que o título do livro é fruto de uma sugestão de Moore. 

Outrossim, o dizer subentende o mostrar no Tratctatus e Wittgenstein 

considerava ter resolvido os problemas da filosofia e ambas ideias têm a ver com 

questões de linguagem. Baseando-se em sua teoria figurativa, Wittgenstein tentava 

alertar para o fato de questões filosóficas se tornarem complicadas não por seu 

caráter metafísico senão por problemas de linguagem e, assim, imaginava ter 

providenciado material suficiente para desviar a filosofia da gramática e levá-la para 

ser solucionada na matemática a partir de uma nova abordagem filosófica. 

Assim, tendo seguido a trajetória esboçada por von Wright na biografia de 

Wittgenstein, curiosidades que emergiram da leitura desse texto de seu colega e 

sucessor serviram para compreender melhor a importância do lógico-filósofo para a 

história da ciência a partir da busca por respostas. Espera-se, com isso, ter sido 

possível gerar material suficiente para entender e explicar um pouco da importância 

do Tractatus Logico-Philosophicus para a filosofia da lógica e para a história da 

filosofia. 
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Devido a um grande interesse pelas três críticas kantianas, assim como pelo 

modelo enciclopédico iluminista, Novalis, integrante do primeiro romantismo alemão, se vê 
motivado a responder ao problema kantiano do abismo que se estende entre o eu e as coisas 

como as percebemos, ou seu fenômeno, uma vez que não podemos conhecer as coisas-em-si. 

Respondendo à pergunta que Deleuze fará séculos depois, Novalis encontra a resposta que ao 
mesmo tempo resolve como as faculdades podem se organizar e funcionar em harmonia e 

embasa o desenvolvimento de sua escrita produtiva com o objetivo de despertar o Witz. Novalis 

se apropria do que Kant não menciona em suas próprias obras, ou seja: o uso superior de sua 

faculdade de imaginação. 

 

ILUMINISMO; KANT; NOVALIS; DELEUZE, 

ROMANTISMO.  
 

Moved by a strong interest for the three kantian critics, as for the iluminist 

encyclopedic model, Novalis, member of the movement called the first german romanticism, 

intends to answer the great kantian problem: the great abyss between the self and the 
phenomenom generated for the relation between us and the things-in-itself. In the process 

Novalis answers the question Deleuze makes centuries later, as he develops how the three 

diferent faculties may work in harmony in the kantian theory, and at the same time builds the 
basis for his productive writing wich has the intention to unleash the Witz. Novalis says what 

Kant doesn’t mention: the answer is the superior use of the faculty of imagination.  
 

 

ENLIGHTENMENT; KANT. NOVALIS; DELEUZE. 

ROMANTICISM.  
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A Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências, das artes e dos ofícios foi 

um projeto iluminista de publicação na França no século XVIII. Escrita originalmente 

por mais de 140 autores, foi traduzida recentemente para o Português pela editora 

Unesp. A tradução contém cinco volumes e verbetes de mais de 30 de seus autores, 

dentre os mais conhecidos, Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu e d'Alembert. 

Originalmente publicada em 17 volumes entre 1751 e 1765 teve forte influência sobre o 

ideário da Revolução Francesa e a organização social que esta instaurou. 

Pedro Paulo Pimenta, organizador da tradução para o Português, ao explicar os 

critérios desta edição, também esclarece sobre o principal objetivo da enciclopédia 

original:  

(…) ela deve oferecer ao leitor alguns dos textos mais significativos 
dessa empreitada que marcou o século XVIII e que continua a ressoar 

em nossos dias, em que a ideia de uma reunião enciclopédica do saber 

se encontra degradada na forma da acumulação cega, sem qualquer 
inteligência, da mera informação. O que chamamos aqui de 

inteligência, Diderot, d’Alembert e seus colegas chamavam de 
sistema. 

PIMENTA (in: DIDEROT; D’ALEMBERT, 2015, p. 9) 

 

 O objetivo desse projeto era justamente o de prover uma organização das ideias 

mais “inteligentes” do saber, ou seja: organizar rigorosamente o conhecimento da época 

em um sistema, através da reunião e publicação dos seus 17 volumes.  

A divisão temática aqui adotada desrespeita deliberadamente o 

formato original da obra, que é também um dicionário, onde o 
catálogo das coisas, humanas ou naturais, é constituído em simples 

ordem alfabética, os signos da fala e da escrita como fio condutor da 
inteligibilidade do mundo, ou antes da experiência. 

PIMENTA (in: DIDEROT; D’ALEMBERT, 2015, p. 9) 

 

 Maria das Graças de Souza, segunda organizadora da tradução para o Português, 

esclarece sobre a origem do uso do termo “enciclopédia” pelos franceses: “Como 

assinala Soboul, o termo ‘enciclopédia’ parece ter sido usado pela primeira vez em 

Francês por Rabelais. Thaumasto, em seu elogio à sabedoria de Panurge, diz que ele, 
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Panurge, ‘lhe abriu o verdadeiro poço e abismo da enciclopédia.”1 Porém Bacon teria 

sido o primeiro a organizar um tipo de conhecimento em um sistema muito parecido 

com o enciclopédico: “Bacon é o primeiro moderno a erigir em objeto de reflexão o 

conjunto dos saberes humanos e sua história. Com efeito, no Advancement of Learning, 

de 1605 (…).”2  

 No primeiro volume da edição da Unesp encontramos o texto “Discurso 

Preliminar dos Editores”. Trata-se de uma apresentação do projeto em questão. Aqui 

d'Alembert delineia as diversas artes desenvolvidas pelo homem e as relaciona entre si. 

Começando pelo advento da linguagem, traça um desenvolvimento que passa de uma a 

outra arte através de um trajeto lógico: 

 

Ei-nos, portanto, levados a determinar as propriedades da extensão 
como simplesmente figurada. É o objetivo da Geometria, e esta, para 

atingi-lo mais facilmente, considera primeiro a extensão limitada por 

uma única dimensão, em seguida por duas e, por fim, pelas três 
dimensões que constituem a essência do corpo inteligível, isto é, de 

uma porção de espaço demarcada em todos os sentidos por limites 

inteletctuais. (...) Ora, como estas constituem principalmente no 

cálculo e na relação das diferentes partes de que imaginamos serem 
formados os corpos geométricos, essa pesquisa logo nos conduz à 

Aritmética, ou Ciência dos Números, que não é outra coisa além da 

arte de encontrar, de forma abreviada, a expressão de uma relação 
única que resulte da comparação de várias outras. 

DIDEROT; D’ALEMBERT (2015, p. 65-67)) 

 

 Dessa forma, d'Alembert segue definindo as artes, as ciências, a filosofia e a 

natureza em geral. Para os iluministas de meados do séc. XVIII, esta (a natureza) pode e 

deve ser descoberta. As leis que a regem podem ser desvendadas através da ciência e a 

utilização do método correto. A realidade é dada independente do homem, e este, se 

observador e lógico o suficiente, é capaz de deduzi-la e decifrar suas fórmulas, assim 

como Newton havia feito com a lei da gravidade. Desse modo a relação do homem com 

o mundo seria a de um observador passivo, no que diz respeito a sua interpretação, e a 

linguagem, por sua vez, referencialista. Ela traduz em símbolos gramaticais o mundo 

que é legível e está dado. 

                                                             
1 SOUZA (2015, p. 14) 

2 Ibdem, (2015, p. 14) 
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O conhecimento ou a descoberta dessas relações é quase sempre o 

único objetivo que nos é permitido atingir e o único, por conseguinte, 
a que deveríamos nos propor. Portanto, não é por meio de hipóteses 

vagas e arbitrárias que podemos esperar conhecer a natureza, mas pelo 

estudo refletido dos fenômenos, pela comparação que faremos entre 
uns e outros, pela arte de reduzir, tanto quanto possível, um grande 

número de fenômenos a um único, que possa ser considerado o seu 
princípio. 

DIDEROT; D’ALEMBERT (2015, p. 71) 

 

 A herança da filosofia iluminista é bastante conhecida e lembrada 

contemporaneamente, seja através da grade curricular colegial ou de ideários sociais e 

éticos como “Liberdade, igualdade e fraternidade”, trazido a nós pela revolução 

francesa. Já a filosofia romântica, surgida logo após o iluminismo e em parte como 

resposta a ele, é bem menos conhecida e passou muitos anos legada à julgamentos de 

leviandade ou falta de consistência. “'Hoje, poucas pessoas vão querer dar a esta palavra 

um sentido real e positivo.' Essa frase de Baudelaire, escrita em 1846, comentava a 

palavra 'romantismo'. De lá para cá, a fortuna do termo não mudou muito. Talvez tenha 

até decaído.”3 

 Atualmente, no entanto, encontramos autores que a reinterpretam, levantando a 

desconfiança de que esta pode, na verdade, ser muito mais criteriosa e rigorosa do que o 

olhar apressado pode conceber. E o pequeno círculo dos primeiros românticos de Jena 

nos provê amplo material para este estudo. Dentre outros projetos, Novalis, amigo 

pessoal de Friedrich Schlegel, desenvolveu o que nos interessa aqui. Sua Enciclopédia 

Romântica, ainda não traduzida para o Português, já pode ser encontrada em Inglês e 

Francês. David W. Wood nos apresenta uma tradução de muitos de seus aforismos na 

obra Notes for a Romantic Encyclopedia. Essa obra não contém todas as anotações de 

Novalis, mas já apresenta material o suficiente para a comparação a que se pretende 

aqui. Novalis teve considerável acesso à enciclopédia iluminista, de maneira que, ao 

menos em parte, escreve sua própria em resposta. 

 

                                                             
3 DUARTE (2011, p. 11) 
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Uma inspiração principal foi a famosa “Encyclopédie” dos filósofos 

franceses Denis Diderot e Jean-Baptiste d'Alembert, publicada entre 
1751 e 1780. Na verdade os aforismos 327 a 335 do projeto 

novalisiano são baseados em uma cuidadosa leitura desse texto, e o 

aforismo 336 constitui uma direta citação (em francês) do longo 
discurso preliminar de d'Alembert. 

NOVALIS (2007, p. XV) 

 

 Com seu falecimento em 1801, aos 28 anos, Novalis deixou a obra inacabada, o 

que pode ser interpretado como uma falta lamentável ou um traço constituinte de um 

projeto romântico. O autor escreve aos outros membros do círculo do primeiro 

romantismo em setembro de 1798: 

Tenho estado na minha jornada de descobrimento, ou na minha busca, 

desde que os vi pela última vez, e tenho experimentado as margens 

extremamente promissoras – que talvez circunscrevam um novo 
continente científico. - Este continente está cheio de incipientes ilhas. 

NOVALIS (2007, p. XI) 

 

 Que o projeto enciclopédico romântico seja constituído de incipientes ilhas ao 

invés de um enorme, estático e bem delineado continente, parece central, se 

considerarmos o traço aforístico e fluido da filosofia romântica em comparação à 

enorme arquitetônica de um projeto enciclopédico iluminista de 17 volumes, 14 anos e 

140 autores.  

 Em um primeiro momento pode-nos soar extremamente estranha ou 

contraditória a ideia de uma enciclopédia romântica. E realmente o é, se compararmos a 

vaga impressão que possuímos de “romântico”, geralmente relacionada aos romances de 

uma literatura excessivamente emocional e cavalheiresca dos séculos XVI e XVII, ao 

conceito de enciclopédia exclusivamente iluminista. Porém o projeto novalisiano tinha 

um intuito bem diferente: justamente o de criticar o propósito do conceito de 

enciclopédia, como se conhecia à época, o reinterpretando e apropriando segundo os 

ideais da filosofia romântica alemã da virada do séc. XVIII para o XIX.  

 O pressuposto de que a natureza pode ser deduzida e seu conhecimento 

apreendido pelo homem, assim como a intenção de esclarecimento que toma proporções 

continentais à época do iluminismo, em grande parte foram conceitualmente 
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possibilitados pelo filósofo prussiano Immanuel Kant. Em suas três obras principais, a 

Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade do Juízo, 

este delimitará o que se pode saber, o que se pode desejar, e finalmente o 

funcionamento do juízo estético. Kant desenvolve um verdadeiro edifício arquitetônico 

para justificar a possibilidade do conhecimento e assim a capacidade do ser humano de 

se “esclarecer”; é como se tivesse desenvolvido todo um sistema que explicaria o 

funcionamento do fenômeno que se dá entre O Sujeito Transcendental (a consciência 

observadora) e a Coisa em Si (as coisas como elas seriam independente do homem). 

Assim Kant, com seu edifício arquitetônico, abre um estudo bastante criterioso, à altura 

dos intelectuais mais exigentes, dentre os quais, possíveis leitores da enciclopédia 

iluminista. 

 A grande questão começa quando o próprio Kant percebe um salto conceitual 

que dá entre suas duas primeiras críticas, no que tange o que se pode conhecer e desejar 

(ou como se deve agir praticamente em sociedade.). Principalmente pela diferença de 

natureza entre a faculdade do entendimento, que legisla sobre o que se pode conhecer 

(mundo sensível), exposta mais detalhadamente em sua primeira crítica e a da faculdade 

da razão (suprassensível), que legisla sobre as ideias ou conceitos, como da liberdade, 

em sua segunda crítica, como Deleuze descreve: 

Kant distingue duas legislações e dois domínios correspondentes: “a 
legislação por conceitos naturais” é aquela em que o entendimento, 

determinando esses conceitos, legisla na faculdade de conhecer ou no 

interesse especulativo da razão; o seu domínio é o dos fenómenos com 
objectos de toda experiência possível, na medida em que formam uma 

natureza sensível. “A legislação pelo conceito de liberdade” é aquela 

em que a razão, determinando esse conceito, legisla na faculdade de 

desejar, isto é, no seu próprio interesse prático; o seu domínio é o das 
coisas em si pensadas como númenos, na medida em que formam uma 

natureza supra-sensível. Tal é o que Kant denomina o “abismo 
imenso” entre os dois domínios. 

DELEUZE (2012, p. 45-46) 

 

 Deleuze chega essa conclusão, pois já havia percebido um problema anterior a 

esse: para ele, a maneira como as três faculdades principais de Kant (entendimento, 

razão e imaginação) entram em acordo, nunca foi muito bem explicado. A questão é 

particularmente problemática uma vez que Kant afirma a diferença de natureza das 

faculdades: 
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É o entendimento que legisla e julga; mas sob o entendimento, a 

imaginação sintetiza e esquematiza, a razão raciocina e simboliza, de 
tal maneira que o conhecimento tenha um máximo de unidade 

sistemática. Ora, todo o acordo das faculdades entre si define aquilo 

que se pode chamar um senso comum. (…) o senso comum aparece, 
não como um dado psicológico, mas como a condição subjetiva de 

toda a “comunicabilidade”. O conhecimento implica um senso 

comum, sem o qual não seria comunicável e não poderia aspirar a 
universalidade. (…) (Esta passagem) parece indicar que Kant invoca 

um princípio supremo finalista e teológico, da mesma maneira que 

seus antecessores. “Se queremos ajuizar da origem destas faculdades, 

ainda que uma tal pesquisa seja de todo em todo feita para lá dos 
limites da razão humana, não podemos indicar outro fundamento que 
não seja o nosso divino criador”.  

DELEUZE (2012, p. 31-34) 

 

 Kant sabe do problema que tem em mãos e vai tentar resolvê-lo ao longo da 

terceira crítica. É importante lembrar que não se trata aqui de criticar seu trabalho com 

um cunho pejorativo, mas justamente apresentá-los como algo constituinte de toda obra 

filosófica. Algo necessário à toda “obra de gênio”, como o próprio Kant afirma: “Todo 

sistema filosófico é vulnerável em pontos isolados, sem que a estrutura do sistema, no 

entanto, considerada como uma unidade, corra com isso qualquer perigo.”4 Márcio 

Suzuki, autor brasileiro que compara o gênio kantiano ao schlegeliano em sua obra O 

Gênio Romântico, parece concordar:  

Qualquer que seja o assunto de um livro e o modo como nele é 

tratado, a leitura deve sempre se pautar por uma unidade de 

‘apresentação do diverso’, por uma ‘ficção heurística’, ideia-guia para 
que o leitor não se perca num emaranhado de opiniões contraditórias 
ou confusas. 

SUZUKI (1998, p. 38) 

 

 Não se pode, porém, simplesmente supor um senso comum ou harmonia que 

faça valer e funcionar as faculdades principais kantianas. É preciso que se explicite e 

critique tal processo. “Não basta invocar um acordo harmonioso das faculdades nem um 

                                                             
4 KANT (p. 43) 
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senso comum como resultado deste acordo; a Crítica em geral exige um princípio do 

acordo, com uma gênese do senso comum.”5  

 Quando a imaginação funciona como faculdade principal, no juízo de gosto, não 

apresenta um objeto de interesse específico como no caso do entendimento ou da razão, 

mas atua diferentemente, fazendo as faculdades se configurarem de determinada forma, 

quando diante do belo ou do sublime: “(...) ele é (O juízo de gosto) um juízo estético e 

não um juízo de conhecimento, o qual, pois, não concerne a nenhum conceito da 

natureza e da possibilidade interna ou externa do objeto através desta ou daquela causa, 

mas, simplesmente à relação das faculdades de representação entre si, (...)”6 

 Quando a imaginação trabalha para o entendimento, ela sintetiza e esquematiza, 

“mas o esquematismo é sempre o acto de uma imaginação que já não é livre, que se 

acha determinada a agir conformemente a um conceito do entendimento.”7 Porém 

quando ela está funcionando como faculdade primária, no juízo estético, esta não possui 

objetividade, não tem conceito. Assim, esta possui uma universalidade subjetiva. 

 

A faculdade de sentir não legisla sobre objetos; (...) O senso comum 

estético não representa um acordo objectivo das faculdades (isto é: 

uma submissão de objectos a uma faculdade dominante, a qual 
determinaria ao mesmo tempo o papel das outras faculdades 

relativamente a estes objectos), mas uma pura harmonia subjectiva 

onde a imaginação e o entendimento se exercem espontaneamente, 
cada qual por sua conta. Por conseguinte, o senso comum estético não 

completa os outros dois; funda-os ou torna-os possíveis.   Jamais uma 

faculdade assumiria um papel legislador e determinante se, 

porventura, todas as faculdades juntas não fossem primeiro capazes 
desta livre harmonia subjetiva. 

DELEUZE (2012, p.70) 

 

 Existem dois casos onde a imaginação se configura com as outras faculdades, 

como citado: no caso do juízo “é belo”, a imaginação se relaciona diretamente com o 

entendimento e a razão não parece desempenhar qualquer papel específico. Já no caso 

do sublime, ao contrário, a relação da imaginação acontece diretamente com a faculdade 

da razão, ao invés do entendimento: a imaginação, assim como a razão, também remete 

                                                             
5 DELEUZE (2012, p. 33). 

6 KANT (2016, p. 61). 

7 DELEUZE (2012, p. 69). 
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ao infinito e ao supra-sensível, porém de uma forma diferente: o infinito a que remete a 

razão seria o infinito matemático, enquanto o que remete a imaginação, o infinito em 

potência. O infinito matemático, regido pela razão, é concebido aos poucos, sob um 

determinado sistema numeral ou métrico (metros, horas, dezenas, milhares) e assim, 

através de uma projeção racional, a imaginação consegue projetar seu infinito. Já no 

caso do infinito estético, em potência, esta grandeza sem mensuração que remete ao 

infinito se dá de uma única vez (um maremoto criando ondas para além das medidas 

que a razão as concebe). 

A imaginação, que fora do sensível nada encontra-se onde se situar, 
sente-se no entanto ilimitada graças ao desaparecimento de suas 

balizas; e esta abstração é uma apresentação do infinito, que, por tal 

razão, só pode ser negativa, mas que, todavia, alarga a alma. (...) não é 
apenas a razão que tem uma “destinação suprassensível” mas também 

a imaginação. Neste acordo a alma é sentida como a unidade 
suprassensível indeterminada de todas as faculdades. 

DELEUZE (2012, p.72) 

 

 A destinação suprassensível da razão a que se refere o trecho acima é a ideia de 

liberdade (suprassensível) que se aplica ao sensível através de normas éticas como o 

imperativo categórico. Como podemos ver, a imaginação também remete ao 

suprassensível através da superação da tensão que se dá diante do sublime, gerada por 

esta relação da imaginação com a razão, despertando no sujeito o conceito de alma e 

deus, para poder  “mensurar” o infinito. Kant define em detalhes o sentimento gerado 

por esta tensão que se estabelece entre a imaginação e a razão: 

O sentimento do sublime é, portanto, um sentimento do desprazer a 
partir da inadequação da faculdade da imaginação, na avaliação 

estética da grandeza, à avaliação da razão e, neste caso, ao mesmo 

tempo um prazer despertado a partir da concordância precisamente 

deste juízo da inadequação da máxima faculdade sensível, com ideias 
racionais, (...) 

KANT (2016, p. 105) 

  

 No caso do belo, a imaginação se relaciona diretamente com o entendimento. 

Aqui as faculdades se configuram harmoniosamente, sem causar tensão, gerando um 

sentimento de prazer. No caso do belo a imaginação deixa de simplesmente 

esquematizar para o entendimento e passa a “esquematizar sem conceitos, quando ela 
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em sua liberdade pura concorda com o entendimento na sua legalidade não 

especificada.”8 

 

Eis, pois, um acordo entre a imaginação como livre e o entendimento 

como indeterminado. Eis um acordo igualmente livre e indeterminado 

entre faculdades. Devemos dizer acerca deste acordo que ele define 

um senso comum propriamente estético (o gosto). Com efeito, o 
prazer que supomos comunicável e válido para todos é apenas o 

resultado deste acordo. Não se fazendo sob um conceito determinado, 

o livre jogo da imaginação e do entendimento não pode ser 
intelectualmente conhecido, mas apenas sentido, a nossa suposição de 

uma “comunicabilidade do conhecimento” (sem a intervenção de um 

conceito) funda-se assim na ideia de um acordo subjetivo das 
faculdades, na medida em que tal acordo forma também um senso 
comum. 

DELEUZE (2012, p. 69) 

 Como citado anteriormente, no caso do juízo do Belo, não há propriamente um 

objeto de interesse, nem especulativo (interesse empírico) nem prático (interesse 

suprassensível), uma vez que não há objeto. Apenas uma configuração das faculdades 

principais no sujeito. Porém, há um interesse: este reside em um processo de gênese da 

natureza segundo o qual esta cria apreensões que podem gerar o sentimento de belo no 

sujeito. 

Suponhamos que é assim: o prazer do belo não deixa de ser 

desinteressado, mas o interesse a que está unido pode servir de 

princípio para uma gênese da “comunicabilidade” ou da 

universalidade deste prazer; (...) o interesse a que está unido 
sinteticamente pode servir de regra para uma gênese do sentido do 

belo. (...) Mas é óbvio que o belo apenas está ligado a um interesse a 

posteriori. Só um interesse da razão pode responder às exigências 
precedentes. Mas em que pode consistir aqui um interesse racional? 

Ele não pode incidir sobre o próprio belo. Incide exclusivamente sobre 

a aptidão que a natureza possui para produzir belas formas, ou seja, 
formas capazes de se refletirem na imaginação. (...) O mesmo é dizer 

que o interesse do belo não é parte integrante do belo nem do sentido 

do belo, mas concerne a uma produção do belo na natureza, e pode 

nesta qualidade servir de princípio em nós para uma génese do próprio 
sentido do belo. 

DELEUZE (2012, p. 74) 

 

                                                             
8 DELEUZE (2012, p. 69) 
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 A imaginação, assim, tanto no juízo do belo como no sublime, trabalha de 

maneira livre e central, como em nenhum outro momento. As características principais 

deste evento são: o interesse pela gênese, a referência à configuração das faculdades, e 

sua forma suprassensível. Ora, Kant descreve na primeira crítica qual seria o uso 

superior da faculdade do entendimento: 

 (…) uma tal síntese apresenta-se sob duas formas: a posteriori, quando 
ela depende da experiência. Se digo “esta linha recta é branca”, trata-

se realmente do encontro entre duas determinações indiferentes: nem 

todas as linhas rectas são brancas e as que o são não o são 

necessariamente. Ao invés, quando digo “a linha recta é o caminho 
mais curto” opero uma síntese a priori: afirmo B acerca de A supondo 

o primeiro necessária e universalmente ligado ao segundo. (...) 

Sempre que a síntese for empírica, a faculdade de conhecer aparece 
sob sua forma interior: encontra sua lei na experiência e não em si 

mesma. Mas a síntese a priori define uma faculdade de conhecer 

superior. (…) Quando a faculdade de conhecer acha em si mesma a 
sua própria lei, legisla desta sorte sobre os objetos de conhecimento.9 

DELEUZE (2012, p. 11-12) 

 

 Assim, quando a faculdade do entendimento funciona sob suas próprias leis, e 

com isso a síntese, como a citada, possui todo o predicado (b) já contido nas 

características do sujeito (a), ela apresenta seu funcionamento na sua forma superior. Já 

o uso superior da faculdade de desejar se dá de forma relativamente análoga, no que 

tange seu funcionamento em si mesma: 

Se tirarmos por abstração a uma lei toda a matéria, ou seja, todo o 

objeto da vontade como princípio determinante, nada mais resta do 

que a simples forma de uma legislação universal. A faculdade de 

desejar é, pois, superior, e a síntese prática que lhe corresponde é a 
priori, quando a vontade já não é determinada pelo prazer, mas pela 
simples forma da lei. 

DELEUZE (2012, p. 13) 

 

 Porém Kant parece não descrever qual o uso superior da faculdade da 

imaginação. O que nos permite a possibilidade de interpretar justamente como esse o 

elo faltante entre os dois domínios; o natural ou sensível; e o inteligível ou 

suprassensível, regidos pelo entendimento e a razão, respectivamente. Se todo o juízo 

                                                             
9 Idem, pág. 11-12 
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reflexivo, característico do juízo estético, não for exclusivo deste, como nos afirma Jean 

François Lyotard, mas regido pela imaginação, está presente também nos juízos 

determinantes. Então, em última instância, o singular vem dar margem a criação de um 

conceito universal.  

A leitura que preconizo – sem contestar nada da legitimidade do outro 
- admite em consequência que, se a terceira crítica pode cumprir sua 

missão de unificação do campo filosófico, não é principalmente 

porque expõe no seu tema a ideia reguladora de uma finalidade 
objetiva da natureza, é porque torna manifesto, a título da estética, a 
maneira reflexiva de pensar que está em obra no texto crítico inteiro. 

LYOTARD (1993, p. 15) 

 

 Como sabemos, o juízo determinante é aquele que reconhece, de uma 

universalidade, uma singularidade que a pertence; e o reflexivo, cria uma universalidade 

a partir de uma tal singularidade. Este, o juízo reflexivo, está na base do funcionamento 

dos juízos, assim como a imaginação, na base do funcionamento das faculdades. “(...) o 

juízo estético é reflexivo; não legisla sobre objetos, mas somente sobre si mesmo; não 

exprime uma determinação de objeto sob uma faculdade determinante, mas um acordo 

livre de todas as faculdades a propósito de um objeto refletido”10. 

 Em seu uso diante do belo e sublime, a imaginação não se refere a objeto algum, 

esta age apenas em referência às outras faculdades; ora, da mesma forma, em seu uso 

superior, também atua sobre estas, mas agora as organizando e gerando a configuração 

necessária para seu harmônico funcionamento.  

 Além disso, vimos anteriormente a importância de seu interesse pela gênese. 

Como faculdade originária na organização das demais, em seu uso superior, apresenta 

plenamente sua característica de gênese, porém neste caso, aplicada sobre a concepção e 

organização das demais faculdades e consequentemente de todo o edifício arquitetônico 

kantiano. Finalmente, seu traço suprassensível em seu uso superior permite seu 

funcionamento a priori, ou seja, em si mesmo, independente de qualquer experiência, e 

anterior ao funcionamento de qualquer outra faculdade. 

 

                                                             
10 DELEUZE (2012, p. 84) 
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 A imaginação é a base fundamental da arquitetônica conceitual kantiana.  

 Se adotamos esta leitura, podemos com segurança afirmar que o sujeito possui 

uma participação muito maior nas críticas kantianas e se torna mais central na geração 

do fenômeno que se dá entre ele e a coisa-em-si. Ora, Novalis teve acesso às obras de 

Kant, seja por leitura própria, como aluno de Fichte na Universidade de Jena ou nas 

discussões realizadas nos encontros do grupo romântico. É bastante conhecida entre 

estudiosos do romantismo alemão a maneira como os românticos se empenhavam em 

responder Kant, se apropriando de sua Filosofia ao reinterpretá-la diante da própria 

lógica kantiana. 

 Uma vez que a imaginação assume um papel tão importante nesta interpretação 

de Kant, parece central um deslocamento do sujeito quanto à possibilidade do 

conhecimento. Ora, Kant ainda permitia esta possibilidade, pelo menos no que tange o 

fenômeno a que o sujeito tem acesso, possibilitando assim toda sua arquitetônica e 

consequentemente um projeto enciclopédico como o iluminista. Agora, com a 

imaginação como base para o sujeito, com seu livre funcionamento espontâneo, não 

existe mais referência a ser considerada. Linguisticamente, o sujeito como observador 

lógico, responsável pela apropriação de uma existência estática do mundo, que pode ser 

descrita e catalogada em 17 volumes ao longo de 14 anos, dá lugar a um sujeito que 

possui como base uma faculdade, antes de mais nada reflexiva, ou seja, singular, e 

diretamente ativa na sua relação com a existência. 

 A arquitetônica estável e referencialista dos iluministas precisa agora dar lugar a 

uma filosofia dinâmica e produtiva. Não existe mais um mundo apreensível pelo bom 

observador, mas a criação de um novo a cada sujeito. Aliás, a própria ideia de sujeito se 

torna confusa e imprecisa, pois antes, como vimos, a imaginação que diante do belo e 

do sublime atua livremente em seu livre jogo criativo, agora rege toda relação com a 

existência e o próprio funcionamento do sujeito.  

Enciclopedistas – A poética transcendental trata do espírito antes dele 

se tornar espírito. Na Psicologia química e mecânica reina uma 
constante aniquilação de aparentes individualidades. Na poética 
transcendental existe apenas um único e cru indivíduo. 

NOVALIS (2007, p. 8) 

 Agora nem mesmo o sujeito pode ser definido com precisão. Pois a imaginação 

não está sob seu controle, mas é livre e espontânea: “Ora, se no juízo de gosto tiver que 
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ser considerada a faculdade da imaginação em sua liberdade, então ela será tomada 

primeiro não reprodutivamente, como ela é submetida às leis da associação, mas como 

produtiva e espontânea.”11 Como Kant menciona, o gênio, ao produzir uma obra de arte, 

não entende o funcionamento das leis que utilizou para aquela produção. Agora toda a 

relação com a existência se dá como o gênio ao criar uma obra de arte.  

 Assim a espinha dorsal da comunicabilidade lógica não se sustenta mais. Agora  

o foco da comunicabilidade é a complacência universal de que Kant fala no juízo do 

belo. Uma universalidade subjetiva. Por isso Novalis nunca se propõe a falar “em 

função das coisas”. Se agora a imaginação rege o sujeito, falar é sempre falar sobre si. É 

sempre uma livre criação espontânea, porém uma criação que tem um intuito; o de 

estabelecer uma afecção estética no ânimo. Dessa forma um projeto enciclopédico como 

o iluminista não tem mais propósito. No seu lugar se dá um projeto dinâmico e 

subjetivo, como a complacência universal kantiana. 

 (…) uma relação objetiva somente pode ser pensada, mas, na medida 

em que de acordo com suas condições é subjetiva, pode todavia ser 

sentida no efeito sobre o ânimo; e em uma relação que não se funda 

sob nenhum conceito tampouco é possível uma outra consciência da 
mesma senão por sensação do efeito (...).  

KANT (2016, p. 57) 

 Agora toda a linguagem ganha um traço dinâmico e sugestivo, buscando 

despertar no leitor a sua própria espontaneidade, como a comunicação artística segundo 

o próprio Kant: “As ideias do artista provocam ideias semelhantes em seu aprendiz, se a 

natureza o proveu com uma proporção semelhante de faculdades do ânimo.”12 

 A linguagem não se refere mais, porém cria: “GRAMÁTICA E LÓGICA. 

Pensar é falar. Falar e fazer ou criar não são mais do que uma Única modificada 

operação.”13 Assim Novalis discursa em sua enciclopédia romântica sobre diversos 

temas, como Química, Física, Mineralogia, Filosofia, Literatura, Política, etc, muitos 

dos quais estudados pelo autor no curso de Administração de Minas que cursou em 

Freiberg. Todos esses temas, que se encontram indissociáveis uns dos outros e são 

apresentados em aforismos farão diversas afirmações sobre seu objeto de estudo, e 

                                                             
11 KANT (2016, p. 84) 

12 KANT (2016, p. 166) 

13 NOVALIS (2007, p. 47) 
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muitas vezes sobre outros também. Porém nunca criarão uma arquitetônica conceitual. 

Nunca apresentarão um conhecimento estável.  

ENCICLOPEDISTAS: Conhecimento histórico (memória) se 

apresenta no polo oposto ao conhecimento intelectual (Filosofia). No 
anterior se aprende – no último se desaprende – No anterior se sabe 
diretamente – no último se deixa de saber diretamente. 

NOVALIS (2007, p. 49) 

 É importante porém, ressaltar o reconhecimento da necessidade do 

conhecimento “determinante”. Novalis apresenta esta importância em diversos 

aforismos. Para ele trata-se de uma via de mão dupla, em alguns momentos se 

observando e outros pensando. 

O processo crítico consiste em três operações e produtos – dos quais 
um é chamado thetic – o segundo antithetic e o terceiro o sintético 

(synthetic). Criticar é, assim, o mecanismo dos cientistas em geral. 

Fazer se divide entre pensar e observar – logo o estado acadêmico é o 
estado de se alternar pensar e observar. Um raio de insight é um 

pensamento sintético. O que é ao mesmo tempo pensamento e 
observação – é propriamente dizendo, uma semente crítica e inspirada. 

  NOVALIS (2007, p. 84) 

 

 A singularidade surgirá como marco da enciclopédia novalisiana, afirmando 

muitas vezes pontual e sugestivamente, pondo de lado a exclusividade da 

universalidade, e do conhecimento absoluto. Se os intelectuais europeus se encontravam 

cercados da ideia de um saber absoluto de proporções continentais, talvez essa fosse a 

hora de se povoar intelectualmente diversas e insípidas novas ilhas. De se escrever uma 

enciclopédia determinante ao mesmo tempo que reflexiva. 
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