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HEGEL E DIALÉTICA 
 





DIALÉTICA E EVOLUÇÃO: UMA 

ABORDAGEM A PARTIR DE 

HERÁCLITO, PLATÃO E HEGEL 

Diego Süss Endler1 
 
1. Introdução 
 

A Filosofia caracteriza-se como a expressão de um 
pensamento que facultou ao homem sair de sua cegueira 
existencial e adentrar o campo da investigação crítica. O 
próprio nascimento da Filosofia ocorrera quando da 
transposição do mito à razão, pois a tentativa de explicação 
dos fatos do mundo não poderia mais ficar restrita ao âmbito 
fantástico do imaginário popular. Era necessário transgredir 
a esfera das alegorias mitológicas e passar a um 
desenvolvimento mais criterioso do conhecimento do 
homem diante dos fatos que o cercavam.  

Markus Gabriel enfatiza que a linguagem mitológica 
tão somente buscava demonstrar que uma possível 
explicação poderia ser encontrada fora da atividade cognitiva 
dos seres humanos e não como um produto interno da 
razão, de tal forma que os mitos seriam a mais absoluta 
forma de indeterminação do pensamento sobre as origens 
do mundo.2 Nesse viés, determinar implicava criticar, 

                                                           
1 Doutorando em Filosofia – PUCRS. Bolsista CAPES. E-mail: 
diego_endler@hotmail.com. 

2 “A ameaça de indeterminação absoluta é a origem das narrativas 
mitológicas sobre a origem do mundo. Todas as narrativas desse tipo 
procuram articular as condições de possibilidade de uma linguagem 
transpondo a diferença interna entre linguagem e absoluto (i.e., entre 
forma e conteúdo) para alguma ordem natural que se supõe determinar 
a linguagem a partir de fora”. (GABRIEL, Markus; ZIZEK, Slavoj. 
Mitologia, loucura e riso: a subjetividade no idealismo alemão. Tradução de 



12 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 
conhecer, explorar e não simplesmente aceitar de forma 
passiva informações desprovidas de racionalidade. Assim 
sendo, quando Tales de Mileto, conhecido como o primeiro 
de todos os filósofos,3 passou a investigar mais detidamente 
a origem dos fenômenos naturais, os critérios adotados na 
construção do conhecimento, ainda que rudimentares, 
ganharam uma roupagem apta a servir de base para o 
desenvolvimento de um saber que ainda se encontrava em 
sua fase embrionária.  

Sabe-se que Tales de Mileto era considerado um 
pensador monista, ou seja, entendia que o princípio ou 
elemento básico de constituição da matéria seria a água.4 Tal 
compreensão consolida não apenas o início do pensamento 
filosófico na Grécia e no ocidente, mas também conferiu à 
mesma uma ideia de unidade frente à multiplicidade dos 
mitos predominantes na época.5 Outros pensadores pré-

                                                           
Silvia Pimenta Velloso Rocha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012, p. 36). 

3 “Além de primeiro sábio, Tales é também designado, pelo testemunho 
de Eusébio (bispo da Cesareia, dos séculos III-IV d.C), como o primeiro 
filósofo da natureza (...)” (SPINELLI, Miguel. Filósofos pré-socráticos: 
primeiros mestres da filosofia e da ciência grega. 3ª ed. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2012, p. 17). 

4 “A proposição de Tales de que a água é o absoluto ou, como diziam os 
antigos, o princípio, é filosófica; com ela, a Filosofia começa, porque 
através dela chega à consciência de que o um é a essência, o verdadeiro, 
o único que é em si e para si” (HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Os 
pré-socráticos: fragmentos, doxografia e comentários. Seleção de textos e 
supervisão do Prof. José Cavalcante de Souza. Dados biográficos de 
Remberto Francisco Kuhnen. Traduções de José Cavalcante de Souza 
(et al.). 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 9). 

5 “A filosofia grega parece começar com uma idéia absurda, com a 
proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo 
necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões: em 
primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das 
coisas; em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação; e enfim, 
em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, 
está contido o pensamento: ‘Tudo é um’”. (NIETZSCHE, Friederich. 
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socráticos, não menos importantes, também foram decisivos 
para a evolução da Filosofia. Cita-se, por exemplo, 
Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Parmêmides e 
Heráclito, sendo que este último, diante dos objetivos do 
presente ensaio, encontra-se em lugar de destaque.  

A intenção de abordar o sentido ou a importância 
dos mitos não encontra razão em si mesma, pois o que 
realmente interessa é o movimento de passagem que conduz 
a seu enfraquecimento diante da prevalência do lógos. Para 
Custódio Almeida “O lógos ganhou força e ocupou um lugar, 
talvez, sem volta; no entanto, não se pode dizer que a razão 
negou o mito, mas sim que sempre o traz resguardado no 
centro especulativo da linguagem”.6 Segundo Almeida, 
mesmo que os mitos não sirvam para fundamentar qualquer 
tipo de conhecimento, os mesmos mostram-se produtivos 
para iniciar uma investigação científica e um diálogo 
filosófico. Assim, ainda de acordo com Almeida, a filosofia 
deve ser entendida como um diálogo que parte das tradições, 
em que a compreensão da vida se daria, ao mesmo tempo, 
de forma hermenêutica e dialética.7  

O foco central do presente ensaio, portanto, terá 
como proposta explicar a dialética e seus desdobramentos na 
visão de Heráclito, Platão e Hegel, uma vez que abordam 
diretamente a temática filosófica, utilizando-se da dialética 
como mecanismo de construção contínua de novos 
argumentos que nascem a partir da contradição de ideias.   

                                                           
Os pré-socráticos: fragmentos, doxografia e comentários. Seleção de textos 
e supervisão do Prof. José Cavalcante de Souza. Dados biográficos de 
Remberto Francisco Kuhnen. Traduções de José Cavalcante de Souza 
(et al.). 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 10).  

6 ALMEIDA, Custodio Luis S. de. Hermenêutica e dialética: dos estudos 
platônicos ao encontro com Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 
28. 

7ALMEIDA, Custodio Luis S. de. Hermenêutica e dialética: dos estudos 
platônicos ao encontro com Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 
28. 
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2. A dialética em Heráclito 

 
Com o nascimento da Filosofia, foi possível o 

surgimento de uma forma peculiar de articulação do 
pensamento conhecida como dialética.8 A origem do termo 
deu-se ainda no período pré-socrático quando a própria 
razão filosófica dava seus primeiros passos rumo a um saber 
que contemplasse mais diretamente a verdade.9 A dialética 
pode ser entendida como um método que visa estabelecer 
uma síntese entre ideias ou concepções contrárias existentes 
na realidade10 ou na própria manifestação racional do 
pensamento.11 Para tanto, busca estabelecer sínteses que 

                                                           
8 “O modo grego de pensar é em geral afirmativo, mas não linear e sim, 
digamos, dialético, ou seja, caracterizado por um modo dualista de 
pensar”. (SPINELLI, Miguel. Questões fundamentais da filosofia grega. São 
Paulo: Loyola, 2006, p. 141, grifo do autor). 

9 “Foi a tradição pitagórica (cultora da ideia de tempo cíclico e do 
conceito de antinomia) que o concebeu desse modo, como se o 
pensamento só fosse capaz de pensar por oposição, confrontando 
diferenças (...). Com efeito, o modo pitagórico de pensar não se limitava 
a ambivalências ‘matemáticas’(par-ímpar, um-múltiplo, limitado-
ilimitado, reto-curvo...), porque se estendia a contraposições 
cosmológicas (ordem-caos, luz-sombra, repouso-mudança...) e, além 
delas, a outros tipos de antinomias: éticas, estéticas e existenciais (por 
exemplo, bom-mal, justo-injusto, belo-feio, saudável-doente, e outros 
binômios semelhantes)”. (SPINELLI, Miguel. Questões fundamentais da 
filosofia grega. São Paulo: Loyola, 2006, p. 141-142, grifos do autor). 

10 “A realidade não é apenas Ser, ela não é, por igual, apenas Não-Ser. A 
realidade realmente real é uma tensão que liga e concilia Ser e Não-Ser”. 
(CIRNE-LIMA, Carlos Roberto. Dialética para principiantes. 3ª ed. São 
Leopoldo: Editora Unisinos, 2002, p. 22). 

11 “Para Hegel, a dialética não envolve um diálogo entre dois pensadores 
ou entre um pensador e o seu objeto de estudo. É concebida como a 
autocrítica autônoma e o autodesenvolvimento do objeto de estudo, de, 
por exemplo, uma forma de consciência ou um conceito”. (INWOOD, 
M. Dicionário Hegel. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1997, p. 99). 



VOLUME 3 - ÍTALO ALVES; ÉMERSON PIROLA (Orgs.) | 15 

 
promovam um aprimoramento do conceito eliminando 
paulatinamente contradições.  

Dialética, ao contrário do que pensava Parmênides,12 
pressupõe movimento. Este mesmo pensador defendia que 
o Ser era “uno, único, infinito e sem movimento”.13 Segundo 
Miguel Spinelli, o conceito de phýsis na literatura pré-
socrática estava associado a um movimento onde tudo era 
gerado e também corrompido (nascer, crescer e morrer), 
visão esta que Parmêmides aboliu14 e que, para Cirne-Lima, 
constituiu-se no grande erro do filósofo de Eleia.15 Um 
pensador relevante para o desenvolvimento desta ideia de 
movimento, ao contrário de Parmênides, foi o filósofo grego 
Heráclito que, através de sua visão dialética16 e a ideia do Ser 

                                                           
12 “Parmênides diz que a realidade realmente real é apenas o ser imóvel, 
o que é puro repouso, sem nenhum movimento. Este ser imóvel e 
imutável é simbolizado pela esfera que não tem limites, onde o dedo 
corre sem nunca chegar a um começo ou a um fim. E as coisas deste 
mundo, que estão em movimento, que se movem, que nascem e morrem, 
bem, estas coisas, declara Parmênides, não são uma realidade realmente 
real, elas são uma doxa, uma mera aparência, sob a qual não há um ser 
realmente real”. (CIRNE-LIMA, Carlos Roberto. Dialética para 
principiantes. 3ª ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2002, p. 19, grifo do 
autor). 

13 CIRNE-LIMA, Carlos Roberto. Dialética para principiantes. 3ª ed. São 
Leopoldo: Editora Unisinos, 2002.  p. 21. 

14 SPINELLI, Miguel. Filósofos pré-socráticos: primeiros mestres da filosofia 
e da ciência grega. 3ª ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012, p. 251. 

15 “O erro que cometeu, visível para todos, é não ter levado igualmente 
a sério o momento da diversidade e do movimento. Ele não conseguiu 
pensar o não-ser como algo que de certo modo é. Parmênides tem o 
Todo e o Uno, falta-lhe o movimento que em tudo flui”. (CIRNE-
LIMA, Carlos Roberto. Dialética para principiantes. 3ª ed. São Leopoldo: 
Editora Unisinos, 2002, p. 21). 

16 “O conjunto fragmentado da filosofia de Heráclito é constituído por 
um complexo emaranhado de questões ou temas sujeitos a conjeturas e 
meditações. O seu pensamento é afirmativo, mas não linear, e sim, 
digamos, dialético: caracterizado por um modo dualista de pensar e pela 
representação do tempo cíclico”. (SPINELLI, Miguel. Filósofos pré-
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em um constante processo de modificação,17 fomentou a 
criação de uma nova forma de pensar.18  

Sobre sua influência, por exemplo, Hegel afirma que 
Platão estudou a filosofia de Heráclito com especial 
diligência, citando-o em suas obras e sustentando que a fonte 
de sua formação filosófica deu-se através do pensador pré-
socrático, atribuindo-lhe, inclusive, a condição de 
professor.19 Hegel defende que Heráclito já trabalhava com 

                                                           
socráticos: primeiros mestres da filosofia e da ciência grega. 3ª ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2012, p. 178-179, grifo do autor).  

17 “A rigor, Heráclito se deu conta de que o que se vê (o que se observa 
ou que se experimenta) é a mudança: um fluir constante, como a corrente de 
um rio. Constatada a mudança, ele concluiu que a permanência (duração ou 
eternidade) era a expressão conveniente para a inteligibilidade do 
movimento. Ele admitiu três tipos de movimento (que, afinal, são modos 
pelos quais o processo da geração se dá): o movimento eterno, o 
movimento cíclico ou periódico, e o movimento de deterioração ou de 
sentido contrário. Em outros termos: Heráclito pressentiu que o fluir 
constante da Natureza só pode ser inteligido pela permanência, mais 
precisamente, pelo ponto de vista do ser no acontecer da mudança ou na 
determinação do devir”. (SPINELLI, Miguel. Filósofos pré-socráticos: 
primeiros mestres da filosofia e da ciência grega. 3ª ed. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, p. 228-229, grifos do autor).   

18 Sobre isso, explica Spinelli: “Entre os filósofos mais antigos, Heráclito 
foi o que melhor explicitou, sob todos os aspectos, as várias inter-
relacões dialógicas inerentes ao dizer e ao pensar. Tanto o pensamento 
como o discurso (ambos expressos pelo termo lógos) foram, por ele, tidos 
como uma atividade dialógica. O pensar (sinônimo de refletir ou de 
raciocinar foi dialeticamente concebido porque em si mesmo 
pressupunha o conflito, nos seguintes termos: porque colide com a 
expressão sensível, ou melhor, porque entre ele, pensamento, e a 
realidade há um descompasso que somente uma ordem harmoniosa e 
reflexiva é capaz de superar. Já o dizer é em si mesmo conflitual, em 
primeiro lugar acolhe em si o conflito inerente ao pensar; em segundo, 
porque é o móvel das opiniões. (SPINELLI, Miguel. Questões fundamentais 
da filosofia grega. São Paulo: Loyola, 2006, p. 147, grifos do autor). 

19 HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Lectures on the History of Philosophy: 
greek philosophy to Plato. Translated by E. S. Haldane.Vol. 1. Lincoln 
and London: University of Nebraska Press, 1995, p. 282. 
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uma ideia de infinito e de uma totalidade acerca da existência 
através de um processo que buscava uma unidade de 
opostos,20 característica da própria dialética. Observa-se que 
já no pensamento de Heráclito a presença de caos no mundo 
viabiliza que o mesmo não se torne imutável e que novas 
formas de articulação do pensamento o mantenham 
constantemente em fluxo.21  

Segundo Hegel, a dialética de Heráclito é de três 
tipos: a primeira seria uma dialética externa, na qual o 
raciocínio age de forma repetida sobre determinada coisa 
sem lhe atingir a “alma”; a segunda seria uma dialética 
imanente do objeto, abrangido, porém, pela contemplação 
do sujeito; a terceira seria a própria objetividade do 
pensador, que toma a dialética em si mesma como 
princípio.22 Para Hegel, ainda, a importância de Heráclito 
perpetuou-se na história da Filosofia e mostra-se equivalente 
a de pensadores como Platão e Aristóteles.23  

Segundo Heidegger, mesmo que Heráclito seja 
conhecido como um pensador obscuro, o mesmo deixou um 

                                                           
20 HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Lectures on the History of Philosophy: 
greek philosophy to Plato. Translated by E. S. Haldane.Vol. 1. Lincoln 
and London: University of Nebraska Press, 1995, p. 282.  

21 “A presença do caos impede que o mundo se imobilize. O mundo não 
é só uma coleção de coisas, é também o arranjo das coisas, tocadas pelo 
projetos  dos que nela habitam. O mundo está e não está pronto. 
Atravessado pelo fluir, aquecido pelo incêndio, acolhe incontáveis 
disposições nas possibilidades oferecidas pelo Discurso. A celeridade das 
transformações e a imobilidade, ambas nocivas, situam-se nos extremos. 
Atuamos na guerra conflagrada entre forças opostas”. (SCHÜLER, 
Donaldo. Heráclito e seu (dis)curso. Porto Alegre: L&PM, 2001, p. 238-239).  

22 HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Lectures on the History of Philosophy: 
greek philosophy to Plato. Translated by E. S. Haldane.Vol. 1. Lincoln 
and London: University of Nebraska Press, 1995,  p. 278-279. 

23HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Lectures on the History of Philosophy: 
greek philosophy to Plato. Translated by E. S. Haldane.Vol. 1. Lincoln 
and London: University of Nebraska Press, 1995, p. 282. 
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importante legado filosófico para gerações vindouras que, 
direta ou indiretamente, dialogavam com sua visão 
dialética.24 Essa obscuridade do filósofo grego lhe é atribuída 
pela originalidade de seu pensamento e também por não se 
mostrar claro na exposição de seus argumentos, motivo pelo 
qual se inferiu que uma de suas características essenciais era 
esconder-se.25  

Heidegger ensina, ainda, que tentar conhecer o 
pensamento de Heráclito, justamente pela névoa que o encobre, 
significa caminhar em um terreno perigoso onde qualquer falha 
pode comprometer toda sua esfera de entendimento.26 Apesar 
disso, cabe ressaltar que foi a originalidade do pensamento de 

                                                           
24 “A névoa em torno do pensamento de Heráclito, surge de um uso 
apressado do pensamento dialético, que abriga um perigo particular, 
dificilmente superado até mesmo por um pensador experiente. Quantas 
vezes Hegel e mesmo Schelling não se enrolam nas rodas da dialética? 
Como é que os seguidores que já não pensam a partir da ‘substância’ 
experiente haverão de estar menos ameaçados? Como poderiam 
renunciar ao veículo rápido da dialética, se nas palavras de Heráclito o 
dito das oposições lhes salta aos olhos? Sem querer nos darmos conta, 
somos todos suscetíveis de cair no perigo de um uso indevido da 
dialética”. (HEIDEGGER, Martin. Heráclito. Tradução de Márcia Sá 
Cavalcante Schuback. Rio de Janeiro: Relumé Dumará, 1998. p. 49, grifo 
do autor). 

25 HEIDEGGER, Martin. Heráclito. Tradução de Márcia Sá Cavalcante 
Schuback. Rio de Janeiro: Relumé Dumará, 1998. p. 53-54. 

26 “Na tentativa de adentrar o pensamento de Heráclito, trilhamos, na 
verdade, um solo perigoso. Através de uma imagem sem dúvida 
inteiramente inadequada e por isso mesmo aceitável pelas representações 
modernas, poderíamos dizer: o âmbito da palavra desse pensador é como 
um campo minado onde o menor passo em falso pode tudo explodir em 
pó e poeira. Devemos tomar cuidado para não transformar a obscuridade 
essencial num simples embaçamento. Pensemos que o pensamento de 
Heráclito foi tomado sob a proteção de Artemis, mas que no entanto 
(ainda) precisamos cumprir sem esses deuses o acesso para o 
pensamento. É preciso, portanto, tomar cuidado a cada passo”. 
(HEIDEGGER, Martin. Heráclito. Tradução de Márcia Sá Cavalcante 
Schuback. Rio de Janeiro: Relumé Dumará, 1998, p. 49).  
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Heráclito que abriu caminho para o desenvolvimento do 
pensamento dialético.27 O trabalho desse pensador pré-socrático 
é aqui levantado como um elemento originário que inspirou 
decisivamente à justificação dialética de filósofos que o 
sucederam, especialmente Platão e Hegel. 

 
3. A dialética em Platão 

 
Platão deixou uma vasta obra filosófica que serviu de 

base e inspiração para futuras gerações de pensadores inclinados 
a desvendar racionalmente as mais variadas formas de 
manifestação do pensamento.28 Passando por Aristóteles, seu 
principal discípulo, até os medievais e contemporâneos, percebe-
se que a linha argumentativa de Platão ainda se encontra presente 
nos dias de hoje,29 mesmo que muitos a utilizem simplesmente 
para refutá-la.30  

                                                           
27 Sobre isso, escreve Cirne-Lima: “Heráclito, o pai da Dialética, diz que 
não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. O rio não é o mesmo, 
nós não somos os mesmos. Tudo está em movimento, é o movimento 
que é a realidade realmente real. A realidade, ensina, constitui-se 
dialeticamente através do jogo dos opostos. No começo, tudo é luta e 
guerra, pois os opostos se opõem e se excluem: Pólemospatérpánton, A luta 
é o começo de tudo. Mas depois há, muitas vezes, uma síntese conciliadora 
que faz nascer algo de novo, mais complexo, mais alto, mais nobre”. 
(CIRNE-LIMA, Carlos Roberto. Dialética para principiantes. 3ª ed. São 
Leopoldo: Editora Unisinos, 2002, p. 25).  

28 “Ainda hoje não é possível alguém iniciar-se no filosofar, sem propor-
se as questões levantadas por Platão há cerca de 25 séculos. Elas 
constituem perenemente as nossas próprias questões.” (SCHMIED-
KOWARZIK, Wolfdietrich. Práxis e responsabilidade. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2002, p. 12).  

29 “A exigência do transcendente e do absoluto na ordem do pensamento 
e da ação foi, sem dúvida, o germe depositado por Platão no coração 
mesmo da inquietação filosófica do Ocidente, cujas virtualidades não 
parecem ainda exauridas”. (LIMA VAZ, Henrique Claudio de. Ontologia 
e História. São Paulo: Edições Loyola, 2001, 2001, p. 54). 

30 “A filosofia envelhece. O filosofar continua sempre novo. Sobre 
Platão já se escreveu uma biblioteca inteira. A favor e contra”. 
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O próprio dinamismo da filosofia exige uma releitura 

dos textos clássicos a fim de trazer novos elementos 
hermenêuticos à luz de ideias contemporâneas e que já passaram 
pelo crivo da tradição. Em Platão, isso não é diferente. A 
importância de um filósofo normalmente é percebida quando se 
torna impossível tornar sua obra algo fugaz e sem sentido, e essa 
impossibilidade evidencia-se claramente nos textos platônicos.  

Ainda hoje é muito comum perceber a necessidade 
de autores contemporâneos em buscar na obra do filósofo 
grego uma referência sólida para suas argumentações.31 
Sobre isso, Custódio Almeida assinala que os “diálogos 
platônicos continuam apontando para novas interpretações 
e abrindo continuamente notáveis possibilidades de 
confronto com as concepções filosóficas de todos os 
períodos da história da filosofia ocidental”.32 É atribuído às 
investigações de Platão o início do conhecimento teórico e 
científico, especialmente no que tange o método por ele 

                                                           
(PAVIANI, Jayme. Filosofia e método em Platão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2001, p. 12). 

31 “Platão tem sido, desde a Antiguidade, um manancial para o 
pensamento ocidental. Aqueles que se dedicam à filosofia sempre 
acabam por sentir a necessidade de voltar e se reencontrar com o mestre 
da Academia. Mas, por que, passados mais de vinte e três séculos de sua 
morte, Platão continua a nos fascinar e a ocupar tão privilegiado lugar 
entre os filósofos? Por que, decorrido tanto tempo, continuamos 
dedicando-lhe teses, livros e discussões em nossos meios acadêmicos? 
Em síntese, por que sempre voltamos a Platão? Todos os estudiosos de 
Platão em nossos dias vêem-se, de alguma forma, pressionados por essas 
questões. De nossa parte, julgamos que uma possível resposta, entre 
outras, advém da própria filosofia de Platão”. (SOARES, Marcio. A 
ontologia de Platão: um estudo das formas no Parmênides. Passo Fundo: 
UPF, 2001, p. 17). 

32 ALMEIDA, Custodio Luis S. de. Hermenêutica e dialética: dos estudos 
platônicos ao encontro com Hegel. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002 , p. 
48. 
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utilizado na tentativa de angariar respostas diante do 
desconhecido.33  

A dialética, enquanto método, serviu a Platão como 
um guia no objetivo de traçar coerentemente sua 
argumentação.34 Foi com seu mestre Sócrates que Platão 
iniciou sua trajetória filosófica e, com o mesmo, aprendeu 
que a arte do diálogo seria um importante instrumento na 
tentativa de se obter um conhecimento verdadeiro.  

O conhecimento, assim, seria derivado de um 
método que garantisse a aplicação racional de argumentos 
investigados criticamente, motivo pelo qual opiniões 
desprovidas de um fundamento construído passaram a ser 
refutadas.35 A tão conhecida maiêutica socrática era a 
                                                           
33 “Por que Platão? Simplesmente porque ele está no início do 
conhecimento teórico, no sentido filosófico e científico. (...). O mais 
relevante de sua filosofia não reside nos problemas que ele investiga, mas 
no modo de pensá-los e tentar resolvê-los. Além disso, o pensamento de 
Platão, como o de Aristóteles, e dos gregos em geral, está tão presente 
na nossa cultura e civilização que ele é decisivo para entender a ciência, 
a tecnologia, a arte, a moral, a religião, e a organização social e política”. 
(PAVIANI, Jayme. Filosofia e método em Platão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2001, p. 9-10). 

34 “O termo dialética, na tradição grega, é usado em diversos sentidos. 
Nesses estudos, a expressão ‘processo dialético’ aponta para um 
conjunto dinâmico de condutas cognitivas que implicam o 
estabelecimento de regras, uso de técnicas (habilidades aliadas aos 
conhecimentos) e definição de procedimentos que tornam viável, 
racional e coerente a argumentação. A dialética de Platão não é um 
método simples e linear, mas um conjunto de procedimentos, 
conhecimentos e comportamentos desenvolvidos sempre em relação a 
determinados problemas ou ‘conteúdos’ filosóficos”. (PAVIANI, Jayme. 
Filosofia e método em Platão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001, p. 13, grifo 
do autor).  

35 Segundo Mattéi: “Pode-se voltar ao diálogo como o prisioneiro volta 
para o meio de seus companheiros para conversar com eles. Mas não 
será mais a mesma conversa de antes. Compreendida nos primeiros 
diálogos como a arte de perguntar e de responder, a dialética torna-se o 
método privilegiado para apreender as realidades inteligíveis, não mais a 
partir do acordo incerto dos interlocutores, mas a partir da conformidade 
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atividade desenvolvida pela contraposição de ideias entre o 
filósofo e seu interlocutor para fazer “nascer”, neste, o 
saber.36 Para Spinelli, o método maiêutico também era 
exercido de forma dialética, pois o questionamento e o 
diálogo seriam praticados no exercício da investigação e na 
promoção do saber.37  

Com base nisso, antigos preceitos passaram a ser 
questionados e novas interpretações brotavam no seio da 
sociedade grega. A rejeição de conceitos inabaláveis até 
então sacudiu as estruturas de uma comunidade pautada pela 
tradição mítica e despertou a ira dos agraciados pelos 
costumes locais. Sócrates foi considerado subversivo e 
condenado à morte, recaindo sobre ele a acusação de 
corromper a juventude e negar os deuses do Estado.  

É visível a influência de Sócrates nos diálogos 
platônicos, não só pela sua inclusão como principal 
interlocutor, mas especialmente pela abordagem dialética 
por ele desenvolvida em que a contraposição de argumentos 
facultava o aprimoramento da razão especulativa. De acordo 
com Paviani, Platão sugere que o “pensar dialético pressupõe 
um aprendizado, um desenvolvimento e um 

                                                           
rigorosa das ideias. O eixo vertical da busca substitui bruscamente o eixo 
horizontal da troca, como o prisioneiro da caverna se punha subitamente 
de pé passando por cima dos corpos entendidos, e o domínio do 
conhecimento se levanta contra as servidões da opinião”. (MATTÉI, 
Jean-François. Platão. Tradução de Maria Leonor Loureiro. São Paulo: 

Editora UNESP, 2010 , p. 54-55).   

36 “Ele [Sócrates] dizia que, assim como a parteira <maieutría>, que não 
gera o filho para a mãe, mas ajuda a pari-lo, era função sua, como mestre 
ou professor, auxiliar o discípulo a gerar em si mesmo o saber, cuidando 
sobretudo para que ele não abortasse um bom raciocínio, menos ainda 
uma boa ideia”. (SPINELLI, Miguel. Questões fundamentais da filosofia grega. 
São Paulo: Loyola, 2006, p. 173, grifos do autor). 

37 SPINELLI, Miguel. Questões fundamentais da filosofia grega. São Paulo: 
Loyola, 2006, p. 173. 
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amadurecimento intelectual e emocional do filósofo”.38 
Como visto, a dialética está na estrutura da argumentação 
platônica e favorece o desdobramento ordenado de suas 
ideias.  

Sobre isso, Sonia Maria Maciel explica que no 
Parmênides Platão define a dialética como sendo a própria 
filosofia.39 No Sofista, explica que o filósofo grego insere um 
instrumento colocado a serviço da dialética que, além de 
estabelecer eticamente uma escolha, funcionaria como uma 
técnica colocada a serviço do processo argumentativo e que 
não possuiria, em si mesma, uma finalidade, chamando a isso 
de diaíresis.40 

Já no Filebo, segundo a autora, o método dialético 
abrange o investigador e o tema investigado, onde o 
processo dialético41, a ética e a técnica estariam totalmente 
integrados.42 Na República, Platão adverte os cidadãos a não 
praticarem a dialética antes dos trinta anos, sob o risco de 
transformar algo belo em algo odioso,43 pois, segundo Hegel, 
o objetivo da dialética platônica é confundir e resolver as 
ideias de homens finitos, a fim de trazer em sua consciência 
o que a ciência exige. Na sequência, Hegel explica que, sendo 

                                                           
38 PAVIANI, Jayme. Filosofia e método em Platão. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2001, p. 17-18. 

39 MACIEL, Sonia Maria. O registro filosófico do Filebo e a dialética. 
Síntese, Belo Horizonte, v. 31, n. 100, 2004, p. 218. 

40 MACIEL, Sonia Maria. O registro filosófico do Filebo e a dialética. 

Síntese, Belo Horizonte, v. 31, n. 100, 2004, p. 218-219. 

41 Sobre a questão que envolve a noção de método dialético e processo 
dialético, ver nota 29. 

42 MACIEL, Sonia Maria. O registro filosófico do Filebo e a dialética. 
Síntese, Belo Horizonte, v. 31, n. 100, 2004, p. 219. 

43 HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Lectures on the History of Philosophy: 
Plato and the platonists. Translated by E. S. Haldane and Frances H. 
Simon.Vol. 2. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1995, 
p. 51. 
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dirigida contra o finito, a dialética tem o efeito de confundir 
o particular para provocar em si uma negação, mostrando 
que a verdade não é o que é, mas o que está em seu oposto.44  

Ainda na República, segundo Marcelo Perine, Platão 
apresenta a dialética como o ápice da educação do filósofo 
articulada em três momentos distintos: o primeiro afirma 
que as ciências são uma preparação à dialética; o segundo 
sustenta que somente a dialética conduz o pensamento à 
essência das coisas; o terceiro conclui que o método dialético 
é o único que, destruindo hipóteses, atinge diretamente o 
princípio.45 Perine ainda defende que, em Platão, “O 
dialético é definido como aquele que tem inteligência das 
coisas justamente porque sabe dar conta da essência de cada 
uma delas, e essa mesma relação de inteligência das coisas é 
afirmada com relação ao Bem”.46  

Sobre a ideia do Bem em Platão, no diálogo Filebo, 
Gadamer ensina que a dialética não seria uma arte restrita tão 
somente aos filósofos, pois qualquer ser humano, uma vez 
excluído do reino dos demais seres vivos que agem por 
ímpetos animalescos, precisa fazer escolhas e tomar decisões 
e, para tanto, precisa conhecer o Melhor e conhecer o Bem.47 
Ainda, no Filebo, “Platão apresenta a dialética, ao mesmo 
tempo, como método e como um modo especial de fazer 
filosofia. Isso significa dizer que somente através da dialética 

                                                           
44 HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Lectures on the History of Philosophy: 
Plato and the platonists. Translated by E. S. Haldane and Frances H. 
Simon.Vol. 2. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1995, 
p. 51. 

45 PERINE, Marcelo. O dialético e a definição do bem em Platão. Síntese, 
Belo Horizonte, v. 35, n. 112, 2008, p. 213. 

46 PERINE, Marcelo. O dialético e a definição do bem em Platão. Síntese, 
Belo Horizonte, v. 35, n. 112, 2008, p. 213. 

47 GADAMER, Hans-Georg. A ideia do bem entre Platão e Aristóteles. 
Tradução de Tito Lívio Cruz Romão. São Paulo: Martins Fontes, 2009, 
p. 110.   
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é possível conhecer o ser que é, em essência, idêntico ao 
conhecimento verdadeiro”.48  

De acordo com Maciel, a relação existente entre ética 
e ontologia, comportamento e fundamentação última e o 
juízo sobre a vida boa, bem como o princípio que a justifica 
e rege, no Filebo de Platão, exige a aplicação da dialética.49 
Ainda, segundo a autora, a questão ontológica envolvida no 
diálogo remete a descobrir qual deveria ser o bem da vida 
humana e o problema ético decorrente, uma vez que esse 
bem humano seria atingido pela reflexão e se caracterizaria 
por ser um estado superior da alma, uma elevação do 
espírito.50  

O bem não seria algo que o homem pudesse deter, 
mas sim, uma forma de existência conduzida pelo Bem.51 
Assim, com base no diálogo platônico em questão, a autora 
explica que uma existência humana bem-sucedida justificaria 
a ideia ontológica de Bem.52  

Cabe ressaltar que a Teoria das Ideias de Platão está 
diretamente relacionada a sua ontologia, ou seja, as ideias 
seriam universais em comparação com todas as demais 
coisas particulares.53 Enquanto as ideias podem ser 

                                                           
48 MACIEL, Sonia Maria. Ética e felicidade: um estudo do Filebo de Platão. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, p. 47. 

49 MACIEL, Sonia Maria. Ética e felicidade: um estudo do Filebo de Platão. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, p. 47. 

50 MACIEL, Sonia Maria. Ética e felicidade: um estudo do Filebo de Platão. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 47. 

51 MACIEL, Sonia Maria. Ética e felicidade: um estudo do Filebo de Platão. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 47. 

52 MACIEL, Sonia Maria. Ética e felicidade: um estudo do Filebo de Platão. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. p. 47. 

53 SOARES, Marcio. Nas origens da dialética: as disputas interpretativas 
entre idealismo e realismo na teoria platônica das Ideias. In: ROHDEN, 
Luiz (Org.). Hermenêutica e dialética: entre Gadamer e Platão. São 
Paulo: Edições Loyola, 2014, p. 50. 
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apreendidas pela inteligência, as coisas particulares são pela 
sensibilidade.54 Esse processo de apreensão, segundo Marcio 
Soares, confere uma indissociabilidade entre lógica, 
ontologia e epistemologia na Teoria das Ideias, o que a 
caracteriza, por sua vez, como uma filosofia dialética.55  

Hegel sustenta que muitos diálogos platônicos não 
podem ser concluídos com uma afirmação positiva, pois 
objetivam mostrar que as coisas que aparecem 
imediatamente para o ser humano não podem ser tidas como 
verdadeiras em um sentido objetivo, uma vez que se alteram 
e se determinam por uma relação estabelecida com outras e 
não por si mesmas.56 Para Hegel, Platão chama de ideia a 
necessidade de universalizar a sensibilidade individual, e que 
esse processo de determinação gera contradições insolúveis 
diante daquilo que é considerado existente para o homem.57 
A solução proposta pelo filósofo grego para superar as 

                                                           
54 Sobre isso, afirma Soares: “Isso leva Platão a afirmar, constantemente 
(...), que as Ideias são universais inteligíveis, que contrastam com coisas 
particulares sensíveis; ou seja, a própria linguagem filosófica platônica 
identifica a natureza tanto das Ideias universais inteligíveis, de um lado, 
quanto das coisas particulares sensíveis, de outro, com sua forma de 
apreensão”. (SOARES, Marcio. Nas origens da dialética: as disputas 
interpretativas entre idealismo e realismo na teoria platônica das Ideias. 
In: ROHDEN, Luiz (Org.). Hermenêutica e dialética: entre Gadamer e 
Platão. São Paulo: Edições Loyola, 2014, p. 50, grifos do autor).  

55 SOARES, Marcio. Nas origens da dialética: as disputas interpretativas 
entre idealismo e realismo na teoria platônica das Ideias. In: ROHDEN, 
Luiz (Org.). Hermenêutica e dialética: entre Gadamer e Platão. São 

Paulo: Edições Loyola, 2014 , p. 50. 

56 HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Lectures on the History of Philosophy: 
Plato and the platonists. Translated by E. S. Haldane and Frances H. 
Simon.Vol. 2. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1995, 
p. 50. 

57 HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Lectures on the History of Philosophy: 
Plato and the platonists. Translated by E. S. Haldane and Frances H. 
Simon.Vol. 2. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1995. 
p. 50. 
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contradições da multiplicidade sensível encontra-se na 
Teoria das Ideias.  

Tomando como base a segunda parte do Parmênides, 
Giovanni Reale escreve que todas as contradições que se 
encontram na multiplicidade sensível são explicadas pela 
participação das coisas nas ideias e que seria muito grave se essas 
mesmas contradições se reapresentassem de forma semelhante 
ou igual no âmbito da pluralidade inteligível.58 Reale destaca, na 
sequência, que o procedimento a ser aplicado nesse novo plano 
metafísico seria o de colocar a hipótese de uma ideia e depois ver 
as consequências, tanto em relação a si mesma como em relação 
a seu contrário e, de igual sorte, estabelecer que essa mesma ideia 
não existe e verificar as conclusões resultantes em relação a si 
mesma e a seu oposto.59 Reale, por fim, assinala que a 
demonstração dialética presente no Parmênides faz referência à 
discussão sobre os princípios supremos do uno e do múltiplo (o 
outro do uno), os quais estruturariam a esfera bipolar do real.60  

Muitas são as questões que envolvem o tema da dialética 
platônica e para ilustrar a importância do aludido método, 
comunga-se da opinião de Schmied-Kowarzik que afirma ser a 
mesma uma arte bem particular do ato e do fundamento do 
pensar que, autorreflexivamente, necessita questionar 
criticamente todo o saber sem jamais permanecer em repouso.61 

 

                                                           
58 REALE, Giovanni. Para uma nova interpretação de Platão: releitura da 
metafísica dos grandes diálogos à luz das “Doutrinas não escritas”. 

Tradução de Marcelo Perine. 2ª ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2004, p. 279. 

59 REALE, Giovanni. Para uma nova interpretação de Platão: releitura da 
metafísica dos grandes diálogos à luz das “Doutrinas não escritas”. 
Tradução de Marcelo Perine. 2ª ed. São Paulo: Ed. Loyola, p. 286. 

60 REALE, Giovanni. Para uma nova interpretação de Platão: releitura da 
metafísica dos grandes diálogos à luz das “Doutrinas não escritas”. 
Tradução de Marcelo Perine. 2ª ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2004. p. 289. 

61 SCHMIED-KOWARZIK, Wolfdietrich. Práxis e responsabilidade. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2002 , p. 12. 
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4. A dialética em Hegel 

 
Hegel, no parágrafo 79 da Enciclopédia, afirma que sua 

Lógica62 apresenta três lados e que para expressar a verdade 
não podem ser mantidos separados, mas sim integrados 
como momentos de todo e qualquer lógico-real, este 
entendido como “conceito” ou como o “verdadeiro em 
geral”. Os três lados, entendidos como partes integrantes da 
Lógica, são: o abstrato ou do entendimento, o dialético ou 
negativamente-racional e o especulativo ou positivamente 
racional. Esses momentos são inseparáveis e constitutivos 
do lógico, ou seja, do conceito. Para o entendimento, porém, 
aparecem como momentos abstratos e separados, pois, 
segundo Hegel, mesmo que o pensar seja um pensar do 
entendimento, “o conceito não é simples determinação-de-
entendimento”.63  

No parágrafo 80, o filósofo defende que “O pensar 
enquanto entendimento fica na determinidade fixa e na 
diferenciação dela em relação a outra determinidade; (...)”.64 
Hegel diz que frequentemente o ato de pensar ou o ato de 

                                                           
62 “Na Lógica, a dialética é essencialmente um método de expor nossas 
categorias fundamentais (entendidas em sentido amplo de modo a incluir 
não apenas nossos conceitos fundamentais, mas também nossas formas 
de juízo e de silogismo). Ela é um método de exposição no qual se mostra 
que cada categoria é implicitamente autocontraditória e, por sua vez, 
desenvolve-se necessariamente na próxima categoria (formando, assim, 
uma série hierárquica continuamente conectada que culmina na categoria 
omni-abrangente que Hegel chama de ideia absoluta). (FORSTER, 
Michael. O método dialético de Hegel. Tradução de Guilherme Rodrigues 
Neto. In: BEISER, Frederick (Org.). Hegel. São Paulo: Editora Ideias e 
Letras, 2014, p. 157). 

63 HEGEL, G. H. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compendio 
(1830). Tradução: Paulo Meneses e Pe. José Machado. São Paulo: Loyola, 
1995. Vol. I,  p. 159. 

64 HEGEL, G. H. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compendio 
(1830). Tradução: Paulo Meneses e Pe. José Machado. São Paulo: Loyola, 
1995. Vol. I, p. 159, grifo do autor. 
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conceituar tem diante de si a atividade do entendimento, mas 
que não ficam somente nisso.65 Para o pensador alemão, no 
parágrafo 81, as determinações finitas do entendimento são 
suprassumidas de forma imanente uma vez que suas 
limitações e unilateralidades são expostas como negação e, 
além disso, no mesmo parágrafo, é atribuída à dialética a 
condição de “alma motriz do progredir científico”.66 
Também, no caso da dialética tomar para si o entendimento 
de forma separada de seus demais momentos, resultaria 
apenas em sua manifestação negativa conhecida como 
ceticismo.67 O filósofo encerra o presente parágrafo 
inferindo que o dialético “é o único princípio pelo qual 
entram no conteúdo da ciência a conexão e a necessidade 
imanentes, assim como, no dialético em geral, reside a 
verdadeira elevação – não exterior – sobre o finito”.68  

A dialética é definida, portanto, como o princípio de 
todo o movimento, de toda a vida e de toda a atividade na 
efetividade.69 O que Hegel ensina, é que a dialética é um 
processo imanente da razão e como tal deve ser 
desenvolvido, haja vista que a superação de determinações 
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67 HEGEL, G. H. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compendio 
(1830). Tradução: Paulo Meneses e Pe. José Machado. São Paulo: Loyola, 
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(1830). Tradução: Paulo Meneses e Pe. José Machado. São Paulo: Loyola, 
1995. Vol. I, p. 163, grifos do autor. 
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(1830). Tradução: Paulo Meneses e Pe. José Machado. São Paulo: Loyola, 
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finitas acontecem em função das contradições que nelas 
mesmas se apresentam.  

A dialética sendo aplicada externamente se 
confundiria com a sofística por apresentar determinações 
unilaterais e abstratas de forma isolada e particular, sendo 
que sua essência é justamente o inverso, ou seja, as coisas 
devem ser consideradas em si e para si, momento em que a 
finitude das determinações unilaterais do entendimento 
seriam descobertas.70  

Hegel atribuiu a Platão a criação da dialética por um 
viés objetivo e cientificamente livre, sendo que até então, 
segundo ele, a dialética socrática era predominantemente 
subjetiva por utilizar a ironia como um recurso adotado para 
confundir seu interlocutor.71 Sobre isso, Gadamer também 
acentua que “Em Platão, Hegel reconhece a primeira 
conformação da dialética especulativa, na medida em que 
Platão vai além de apenas confundir o particular – era isso 
que faziam mesmo os sofistas – e deixa, com isso, de maneira 
mediata, o universal vir à tona”.72  

                                                           
70 HEGEL, G. H. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compendio 
(1830). Tradução: Paulo Meneses e Pe. José Machado. São Paulo: Loyola, 
1995. Vol. I, p. 163-164. Sobre isso, também, elucida Inwood: “A 
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opinião de Hegel, é sofística. A dialética propriamente dita, em contraste, 
é interna aos conceitos ou categorias: desenvolve radicalmente as 
imperfeições que contêm e os faz passar (übergehen) para um outro 
conceito ou categoria”. (INWOOD, M. Dicionário Hegel. Trad. Álvaro 
Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 100-101). 
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(1830). Tradução: Paulo Meneses e Pe. José Machado. São Paulo: Loyola, 
1995. Vol. I, p. 164. 
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Marco Antonio Casanova. Petrópolis: Editora Vozes, 2012, p. 17. 
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Para Gadamer, Hegel foi o primeiro filósofo a 

compreender a profundidade da dialética platônica, uma vez 
que na consciência filosófica do século XVII, os diálogos 
especulativos de Platão (Sofista, Parmênides e Filebo) não 
existiam, sendo que por seu intermédio ganharam validade 
para os anos que viriam.73 Hegel afirma que os diálogos 
platônicos são rigorosamente científicos e mostram a 
finitude das determinações fixas do entendimento através do 
tratamento dialético dado a eles, e um exemplo disso é 
encontrado no Parmênides, onde a dedução do uno a partir do 
múltiplo mostra um ato de determinação através de seu 
contrário.74  

Essa ideia de contradição é central no 
desenvolvimento da dialética hegeliana e percorre todo seu 
sistema. Forster diz que o método dialético de Hegel avança 
quando são demonstradas autocontradições de uma 
determinação implicando em uma determinação contrária e 
vice-versa. Quando essas determinações são unificadas, as 
autocontradições são superadas e preservadas em uma 
terceira e modificada determinação, repetindo esse processo 
em um novo nível alcançado por esse processo.75  

Nessa mesma linha, McTaggart enfatiza que o objeto 
primário da dialética hegeliana é estabelecer uma conexão 
lógica entre as várias categorias envolvidas na constituição 
da experiência. Segundo McTaggart, Hegel ensina que essa 
conexão lógica permite que qualquer categoria encontrada 
possa ser levada à contradição em um processo contínuo que 
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tenha como meta o alcance de uma dada categoria que não 
mais apresente instabilidade.76  

Manfredo Araújo de Oliveira salienta que, para 
Hegel, o conhecimento implica mediação, e, para tanto, o 
desenvolvimento dialético parte de um estado de 
imediatidade, ou seja, um estado em que a consciência 
encontra-se fixa no objeto e onde sua estrutura é considerada 
independente dela.77 Uma vez que conhecimento implica 
mediação, sua forma imediata não se sustenta e sobre isso 
escreve Oliveira: “Hegel considera o conhecimento imediato 
um conhecimento irrefletido, ou seja, um conhecimento que 
não tem consciência de sua própria atividade, está fora de si 
e se volta para algo externo”.78 

Pela via dialética, como visto, a mediação do 
conhecimento requer que sobre o imediato se estabeleça 
uma negação a fim de encontrar, sucessivamente, uma nova 
imediatidade e a partir disso tornar possível a ampliação da 
rede conceitual. Essa ideia é extraída mais uma vez de 
Oliveira, quando diz: “A dialética se entende assim como 
uma sequência de estados: imediatidade, primeira negação, 
segunda negação ou negação da negação, a que se segue uma 
nova imediatidade e assim sucessivamente, e desta forma se 
gera uma multiplicidade de conceitos”.79 

Segundo McTaggart, o itinerário da dialética 
hegeliana visa chegar à ideia absoluta e, para tanto, as 
categorias finitas não são simplesmente rejeitadas como 
falsas, pois no transcorrer do processo as mesmas são 

                                                           
76 McTAGGART, John McTaggart Ellis. Studies in the hegelian dialectic. 
New York: Cambridge University Press, 2012, p. 1. 

77 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Dialética hoje: lógica, metafísica e 
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historicidade. São Paulo: Loyola, 2004, p. 163. 
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consideradas parcialmente falsas e parcialmente verdadeiras. 
A ideia absoluta, diante disso, resumiria em si mesma a 
verdade de todas as categorias. McTaggart também sustenta 
que, para descobrir a posição de cada uma das categorias na 
ideia absoluta, é necessário considerar o processo dialético 
não como algo que apenas tem lugar no tempo, mas como 
algo lógico. Assim, o processo contemplado desta forma 
faria uma análise perfeita e completa da ideia enquanto 
manifestação de toda a verdade. Para Hegel, ainda segundo 
McTaggart, a dialética expressa a natureza mais profunda do 
pensamento objetivo.80  

Ainda sobre o tema, a análise de Cirne-Lima, descrita 
por Manfredo Oliveira, afirma que, no começo do sistema, 
tudo é pressuposto de forma indeterminada e que na 
exposição desse sistema ocorre um enriquecimento dos 
predicados bem como a superação e conservação em um 
nível superior.81 Assim, “No momento final, o saber 
absoluto contém dentro de si todas as categorias lógicas e 
todas as figurações da Natureza e do Espírito em que o 
absoluto se manifestou e efetivou”.82  

O que se verifica em Hegel, portanto, é a utilização 
da dialética como um mecanismo de superação de 
contradições em que a ideia absoluta representa uma 
totalidade livre de contingências e indeterminações. 
 
5. Considerações finais 
 
 A dialética, longe de ser assunto novo, continua 
sendo alvo de investigações no campo filosófico. É verdade, 
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também, que muitos não a consideram mais necessária 
diante da supremacia das análises formais da filosofia 
analítica. Mesmo assim, quando alguém se propõe a 
investigar determinados ícones do pensamento, a exemplo 
dos filósofos aqui citados, a dialética torna-se necessária.  

Como visto, Heráclito transgrediu a esfera imutável 
do ser para concebê-lo em um contínuo processo de 
transformação onde a totalidade e o infinito faziam parte da 
existência mediante a superação de oposições presentes no 
mundo.  

Platão considerava a dialética o método próprio de 
fazer filosofia e através de seus diálogos propunha uma 
constante reconstrução conceitual a fim de encontrar e 
justificar todos os princípios filosóficos. Já na Teoria das 
Ideias, Platão estabelece um processo de universalização da 
sensibilidade que busca determinar-se para adentrar a esfera 
da inteligibilidade, superando, dialeticamente, suas 
particularidades e individualidades. 

Em Hegel, a dialética perpassa todo seu sistema em 
busca de um saber absoluto arquitetado logicamente pela 
razão. O conhecimento derivaria de um processo de 
mediação onde o imediato traria consigo uma negação apta 
a criar um sucessivo movimento dialético em que o conceito 
se elevaria a níveis mais superiores e determinados. 

Por fim, a dialética apresenta duas características 
comuns e evidenciadas diante dos filósofos aqui analisados: 
movimento e evolução. Sendo assim, a mesma oportuniza 
que a razão tenha a capacidade de promover a sucessiva 
evolução do conceito, enquanto ideia, pela superação de 
contradições evidenciadas no transcorrer do processo. 
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O ESTATUTO CIENTÍFICO-

SISTEMÁTICO DA HISTORIOGRAFIA 

DA FILOSOFIA: DESENVOLVIMENTO, 

PARALELISMO E O FIM DA HISTÓRIA 

DA FILOSOFIA NOS CURSOS SOBRE 

HISTÓRIA DA FILOSOFIA 

Eduardo Garcia Lara1 

1. Historiografia da Filosofia na Esteira de Kant 

As reflexões de I. Kant (1724-1804) e G. W. F. Hegel 
(1770-1831) sobre a história da Filosofia caracterizam um 
ponto de inflexão na historiografia da disciplina. Na esteira 
de Kant e de Hegel, uma forma de construção da História da 
Filosofia de acordo com a qual essa representa um todo 
progressivo que conduz de um entendimento mítico a uma 
compreensão científica da Filosofia torna-se paradigmática. 
Para os autores envolvidos nesse projeto, quem quer que 
procurasse escrever a História da Filosofia deveria 
reconstruir esse caminho ao selecionar, analisar e rearranjar 
o material histórico empírico. Conforme observou Michel 
Forster, os dois autores foram os mais importantes àquilo 
que considera um mito “kantiano-hegeliano”, elaborativo 
daquilo que constituiria o “núcleo oficial” da disciplina no 
período e além.2 Quem quer que quisesse escrever a História 
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da Filosofia em uma forma que não fosse apenas eclética, 
requeria um princípio de ordem. Assim, abandonam-se 
pretensões “antiquariais”, biográficas ou empíricas da 
História da Filosofia. 

Ainda que Kant não tenha nos legado com uma 
grande quantidade de material sobre História da Filosofia per 
se, muito menos com um tratamento sistemático do tema, e 
que, ao primeiro olhar, a “Razão Pura”, conforme ele a 
entende, não seja uma forma de pensar com caráter temporal 
e histórico, essa ainda é uma forma de pensar que se 
manifesta no decurso da história da Filosofia em diferentes 
fases. O locus classicus da análise da História da Filosofia como 
o processo através do qual a razão humana efetiva o seu 
potencial teorético e torna-se explícita para si mesma é o 
final da seção intitulada A História da Razão Pura (A852– 
856/B880– 884),3 no final da Crítica da Razão Pura, onde o 
filósofo de Königsberg introduz o conceito de uma história 
transcendental da filosofia como uma história da Razão 
Pura.4 

Na análise de Kant, a história da Filosofia é uma 
totalidade latente governada pela tensão entre a arquitetônica 
inerente à Razão e seu estágio particular de manifestação. 
Todos os sistemas filosóficos expõem, às suas maneiras, o 
autodesenvolvimento da Razão através do qual apreendem 
o seu esquema organizativo e os verdadeiros elementos 
integrantes da História da Filosofia são os pensadores que 
operam através dos interesses essenciais à Razão e que 
fornecem uma articulação intrínseca desses interesses. Uma 
vez que todos os sistemas filosóficos genuínos estão 
relacionados através de seus princípios unificadores a um 
sistema de finalidades da Razão, não é o caso apenas que 
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cada sistema está, em-si, arquitetonicamente organizado, 
mas os sistemas estão unificados como elementos de uma 
totalidade arquitetônica e organicamente ordenada. O 
sistema de filosofia e a história da Filosofia teriam a mesma 
forma inerente, mas, enquanto o primeiro expressa essa 
forma em sua necessidade pura, a História da Filosofia deve 
expressar-se em um conjunto de elementos contingentes e 
necessários. 

Neste sentido, uma historiografia filosófica que 
reivindique ser um ramo da Filosofia não pode limitar-se a 
apenas reproduzir datas e materiais em sua ordem natural, 
mas também – e sobretudo – conceituar o seu objeto de 
estudo a partir da natureza da razão humana a partir de uma 
arqueologia filosófica. A História da Filosofia não deve ser 
desenvolvida, então, através de uma ordem temporal 
empírica, mas, em vez disso, expor o sentido e o significado 
da contribuição de uma certa ideia filosófica de acordo com 
a Razão. Apesar de diferenças fundamentais, tanto para Kant 
quanto para Hegel, a abordagem filosófica das estruturas da 
racionalidade deve assumir, pois, a forma de um sistema 
completo de formas e funções fundamentais que, como 
categorias de entendimento em lógica transcendental e como 
formas puras do pensar na lógica especulativa, permeiam 
todo o esforço bem-sucedido de se fazer ciência. Colocando-
se em outros termos, o esforço pela “sistematicidade” 
determina a metodologia da ciência, seus problemas e os 
procedimentos, bem como a extensão e a legitimidade de 
suas práticas. 

O arcabouço desenvolvido por Kant para a 
historiografia da Filosofia, tem, entretanto, uma função 
regulativa, não constitutiva. A análise da dimensão constitutiva 
da tensão entre história e sistematicidade na filosofia deve ser 
feita através da sua concepção como um empreendimento 
intelectual específico que se desenvolve nomeadamente de uma 
dentre várias alternativas à recepção de Kant e que caracterizar-
se-ia pela transformação do idealismo transcendental de Kant no 
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idealismo “subjetivo” de Fichte, no idealismo “objetivo” de 
Schelling ou no idealismo “absoluto” de G. W. F. Hegel. Sob 
essa perspectiva, a leitura de Kant à luz do projeto filosófico 
hegeliano indica que o pensador de Königsberg não lograra 
conceber uma teoria que torne os polos empírico e a priori 
momentos de um todo em desenvolvimento. Hegel, por outro 
lado, teria conseguido desenvolver os temas kantianos sobre a 
história porque superou o dualismo – e, assim, a “antinomia 
histórica de Kant”5 dentro de uma nova suprassunção, usando o 
seu próprio ponto de vista da racionalidade.6 

À luz do projeto supracitado, Hegel representaria, 
destarte, um aprofundamento de Kant, que não aceita a lógica 
dialética como forma de reconciliar racionalidade e história 
empírica.7 Neste sentido, o idealismo alemão teria introduzido 
uma série de novos entendimentos a respeito da história na 
medida em que descobre a qualidade ontológica do histórico ao 
atribuir história ao Absoluto. Nessa visão, o racional é 
necessariamente mediado pelo seu “outro” (o empírico, o 
elemento do Ser, etc.) e constitui-se apenas e através desse outro 
qua racional. Tratar-se-ia a identidade de Deus e da Natureza não 
de um Ser-em-Identidade spinoziano, mas um ser em 
transformação, um processo absoluto – a história da consciência 
progressiva da identidade entre sujeito absoluto e objeto 
absoluto. Isto é, tratar-se-ia do projeto de dinamização do 
panteísmo de Spinoza.8 

                                                           
5 YOVEL, Y. Kant and the Philosophy of History. Princeton: Princeton 
University Press, 1980. 

6 LARA, E. G. I. Kant e G. W. F. Hegel e a História da Filosofia como um 
Sistema de Razão, Dissertação de Mestrado, PUCRS, Porto Alegre, 2016. 

7 LARA, E. G. I. Kant e G. W. F. Hegel e a História da Filosofia como um 
Sistema de Razão, Dissertação de Mestrado, PUCRS, Porto Alegre, 2016. 

8 Ver LARA, E. G. A Crítica de Hegel a Spinoza a Leibniz na Observação 
na Lógica da Essência e nos Cursos sobre História da Filosofia, Revista 
Opinião Filosófica, v. 06, no 1, p. 77–103, 2015. 
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2. Os Cursos sobre a História da Filosofia: Paralelismo 
e Sistema de Desenvolvimento 

G. W. F. Hegel (1770-1831) ofereceu os seus 
primeiros cursos sobre a História da Filosofia em 1806 e, em 
seguida, regularmente a partir de 1817 até sua morte, em 
1831.9 Nesses cursos, depois de, na introdução, discutir a 
natureza da filosofia, sua história e os princípios 
metodológicos de sua investigação, Hegel analisa a filosofia 
oriental (chinesa e indiana), a filosofia grega, de Tales a 
Proclo (mais da metade das aulas), fornece um relato breve 
sobre a filosofia na Idade Média e na Renascença, e se 
debruça sobre a filosofia moderna, de Bacon a Schelling. 
Embora não figure nominalmente, na seção final, 
“Resultados”, Hegel examina a história da Filosofia como 
um todo, apresentando o idealismo alemão como ponto 
culminante desse processo. Conforme procurar-se-á 
sustentar, a tese da culminação da história filosofia no 
sistema de Hegel deve ser compreendida em relação com sua 
concepção de racionalidade, tal qual de sua conclusão 
sistemática, e inclui a determinação conceitual completa da 
esfera da Razão e a “conclusão” da história da Filosofia 
como um empreendimento racional. Aqui, a Filosofia 
“reencontra a História”.10 

                                                           
9 Utilizou-se aqui a “Introdução” de 1823-1827/1828) da edição crítica 
compilada por Hoffmeister em um volume, de 1940, e traduzida para a 
língua portuguesa por Heloísa da Graça Burati. Uma vez que essa 
tradução não possui, entretanto, a legenda relativa às notações do editor 
nos originais, optou-se por suprimi-las nas citações e fazer uso da 
paginação de acordo com essa versão. 

10  Em outras palavras, “[a] memória absoluta do Espírito opera através 
da estrutura do silogismo [e] torna-se clara no desenvolvimento da 
"religião revelada", que leva ao "pensamento" adequado à Filosofia, e, 
finalmente, culmina nos três silogismos da Filosofia. Neste ponto, o 
sistema da Filosofia de Hegel é trazido a sua conclusão. Nos três 
silogismos que concluem a Enciclopédia, a ideia da Filosofia, finalmente, 
recorda-se do [...] percurso através do qual tal ideia foi realizado e teve 



VOLUME 3 - ÍTALO ALVES; ÉMERSON PIROLA (Orgs.) | 43 

 
O ponto de partida, então, é o conceito de Filosofia 

como determinação abstrata ou concepção abstratamente 
omniabrangente do objeto sobre o qual Hegel se debruça. 
Este ponto de partida procura por aquilo que todos os 
objetos e processos sob tal concepção têm em comum. Na 
medida em que, para ele, o tema fundamental da filosofia é 
o pensamento humano enquanto tal pensando a si mesmo, 
a história dos sistemas filosóficos dirá respeito à expressão 
do processo de autoconhecimento absoluto 
autodeterminante, de modo que seria possível identificar na 
história da Filosofia um significado comum subjacente e 
progressivo aos princípios filosóficos nos diversos objetos 
de reflexão filosófica. Hegel comenta que essa noção não 
pode ser apreendida pelo entendimento sozinho, mas requer 
o uso da razão especulativa – i.e., um conceito especulativo 
alcançado por meio da razão especulativa e que só pode ser 
apreendido através dela. Em outras palavras, o objeto sobre 
o qual se debruça a disciplina é o pensamento articulado ao 
longo do tempo por meio de uma série de teorias centradas 
em conceitos fundamentais intrinsicamente especulativos e, 
portanto, inteligíveis apenas à razão especulativa. De acordo 
com a exposição de Hegel, um objeto pode ser apresentado 
como uma totalidade somente quando pode ser capturado 
por um conceito unificador. Hegel não está interessado em 
uma crônica das ideias filosóficas ou em algum tipo de 
doxografia. Seu objetivo é debruçar-se sobre conceitos que 
fundam teorias e sistemas filosóficos e que lhes fornecem 
princípio teórico—a teoria como sistema depende de seu 
significado e consistência. Esse é o conceito base do sistema 
que ele chama de conceitos fundantes, conceitos cujo 
significado, consistência interna e compatibilidade mútua 
fornecem fundamentos de justificação em que estão 

                                                           
sua verdade provada”. NUZZO, A. Memory, history, justice in Hegel. 
Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 
2012 p. 158 (tradução nossa, notas de rodapé suprimidas). 
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inseridos – e.g., os conceitos de Ideia, de Platão, e a Mônada, 
de Leibniz.11 

Conceitos filosóficos desenvolvem-se a partir uns 
dos outros, dessa maneira: a estrutura formal desse 
desenvolvimento é exposta na Lógica, mas o 
desenvolvimento ocorre ao longo do tempo na história da 
Filosofia. A ideia lógica se desdobra ao tornar-se para si ou 
consciente, em qualquer estágio dado, do que em si ou 
implicitamente era no estágio prévio, e resolvendo, então, o 
conflito entre o em si e a sua consciência disso. Desse modo, 
o espírito, então, deve conhecer-se, exteriorizar-se, tomar a 
si mesmo como seu objeto e conhecer-se de tal modo que 
esgote as suas próprias possibilidades em tornar-se objeto 
para si mesmo. Desenvolvimento é precisamente esse 
autoaprofundamento do espírito, o modo através do qual ele 
traz as suas próprias profundezas à consciência. O seu 
objetivo é compreender a si mesmo. A série de 
desenvolvimentos, em seu turno, forma os níveis de seu 
desenvolvimento e, conforme ainda será analisado, na 
medida em que algo é resultado de um nível de 

                                                           
11 “Quanto aos sistemas filosóficos, devemos de preferência considerar 
somente os princípios. Estes induzem decerto aos objetos concretos 
mas, porque o próprio princípio é abstrato, unilateral, e divisamos tal 
unilateralidade, podemos logo dizer que ele é insuficiente na sua 
aplicação ao concreto e, portanto, sem interesse para nós. Na história em 
geral, devemos ater-nos às ações, isto é, aqui, ao pensamento específico. 
Devemos considerá-lo de um modo simples e exato, tal como ele próprio 
se expressou em cada estágio. Gastaram-se vinte e três séculos para se 
chegar à consciência em si sobre como, por exemplo, deve-se conceber 
o conceito “ser”. HEGEL, G. W. F. Introdução à História da Filosofia. Trad. 
Heloísa da Graça Burati. São Paulo: Rideel, 2005, p. 204. Ver também 
LAURENTIIS, A. Metaphysical Foundations of the History of 
Philosophy: Hegel’s 1820 Introduction to the “Lectures on the History 
of Philosophy”. The Review of Metaphysics, v. 59, n. 1, p. 3–31, 2005; 
LARA, E. G. A Crítica de Hegel a Spinoza a Leibniz na Observação na 
Lógica da Essência e nos "Cursos sobre História da Filosofia". Revista 
Opinião Filosófica, v. 06, no 1, p. 77–103, 2015. 
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desenvolvimento, esse algo é do mesmo modo ponto de 
partida a um desenvolvimento posterior. Os níveis são 
distintos e cada nível subsequente é mais concreto que o 
anterior, mais abstrato. 

Ao longo da história da Filosofia, cada posição 
provar-se-á unilateral e precisará ser mediada pelas outras. A 
teoria do silogismo de Hegel não apenas demanda uma 
abordagem sistemática do objeto da Filosofia, mas que cada 
termo, “Individual”, “Particular” e “Universal” tome a 
posição do meio-termo e a constitua enquanto tal. As 
entidades e os processos descritos por Hegel estão 
interligados no movimento conceitual dialético entre 
estágios sincrônicos. Como compreender, entretanto, o fato 
de que a ordem sistemática e a progressão conceitual da 
dialética sistemáticas diferem do surgimento histórico das 
instituições e dos processos? A partir do exposto acima, o 
aparente descompasso entre ordem lógico-dialética e ordem 
histórico-cronológica poderia ser explicado pela persuasão 
extrafilosófica de autores tais como Pitágoras. Assim, por 
exemplo, Pitágoras precedera Parmênides, mas o 
Pitagorismo em grande parte o sucede, como o sucede na 
lógica. Monistas eleáticos e atomistas, historicamente 
posteriores, mas dialeticamente anteriores ao “momento 
pitagórico”, construíram categorias relativamente mais 
abstratas, necessárias à construção de um pitagorismo 
coerente, pouco desenvolvidas pelo pensador de Samos. 
Parmênides, então, ainda que não seja historicamente o 
primeiro filósofo, é anterior na apresentação lógica na 
medida em que define o absoluto como deve ser definido em 
uma justificação dialética do pitagorismo.12 O todo 

                                                           
12 “[...] os silogismos do parmedianismo e do atomismo são racionais. [...] 
eles não são conscientes no auto-entendimento dos [...][eleáticos] (e.g., 
os megáricos) ou atomistas na história. São apenas os historiadores 
subsequentes da Filosofia, não os [...][eleáticos], que apreendem o 
silogismo da [...][filosofia parmediana]. Apenas pensadores pós-
atomistas apreendem o silogismo que exibe a contradição do atomismo”. 
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sequencial das teorias mostra, então, fases que 
correspondem aos princípios internos do pensamento e do 
agir humano e a sequência das fases é ditada pela necessidade 
intrínseca à lógica desses princípios. Tal ação é determinada 
no curso de um processo, um tecido de multiplicidades 
sincrônica e diacrônica que marcam os seus termos. Através 
de sua multiplicidade de formas, a filosofia representa, assim, 
um todo orgânico e progressivo, um sistema de 
desenvolvimento, conceito que pode ser remetido à leitura 
que Schelling faz dos neoplatônicos. Hegel explica que a 
filosofia é o desenvolvimento do pensamento, de tal arte que 
é um sistema.13 Hegel adverte que o significado adequado de 
sistema, no entanto, é totalidade, verdade apenas como tal 
totalidade, cujo ponto de partida é a mais simples, mas o que 
se torna cada vez mais concreto, através do 
desenvolvimento.14 

                                                           
BUTLER, C. Hegel’s Logic: Between Dialectic and History. Evanston: 
Northwestern University Press, 1996, p. 266 (tradução nossa).  

13  HEGEL, G. W. F. Introdução à História da Filosofia. Trad. Heloísa da 
Graça Burati. São Paulo: Rideel, 2005, p. 27, 61. 

14 “Se o desenvolvimento absoluto, a vida de Deus e do espírito, é 
somente processo, apenas um movimento, então, é só como abstrato. 
Contudo, este movimento universal enquanto concreto é uma série de 
configurações do espírito. Semelhante série não deve imaginar-se como 
linha reta, mas como círculo, como um retomo a si. Esse círculo tem por 
periferia uma grande quantidade de árculos; um desenvolvimento é 
sempre um movimento por meio de muitos desenvolvimentos; o todo 
desta série é uma sucessão, com retrocessão para si, de 
desenvolvimentos; e cada desenvolvimento particular é um estágio do 
todo. [...]. O espírito deve [...] expor-se, ter-se por objeto, para saber o 
que é, para em seguida, esgotar-se inteiramente e tornar-se integralmente 
objeto; [...] para descer ao mais profundo de si e desvendá-lo. Quanto 
mais intensamente se desenvolve o Espírito, mais profundo ele é, é então 
realmente profundo, e não apenas em si; em si não é nem profundo nem 
elevado. […]. A meta do espírito, ao falarmos nesta aplicação, é que ele 
se apreenda a si próprio, que já não esteja de si oculto. E o caminho para 
tal é o seu desenvolvimento; e a série de desenvolvimentos são os 
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Desse modo, distinguidos os conceitos 

fundamentais ou fundadores dos sistemas que aparecem na 
história de suas formas exteriores, obtém-se os vários 
momentos da determinação da ideia em seu conceito lógico. 
A medida em que nos movemos, obtemos uma 
compreensão cada vez maior, mais concreta, determinada, 
da Filosofia. Isso é, o processo de crítica imanente que Hegel 
desenvolve nos seus “Cursos” estabelece interconexões em 
um movimento em camadas de conceitos progressivamente 
mais concretos. Cada etapa da apresentação estabelece a 
forma como o sistema inicialmente postulado pode se 
desenvolver. O movimento lógico e cronológico do 
pensamento filosófico é identificado como 
autodesenvolvimento. Trata-se do movimento interno do 
espírito e, posto que os sistemas na história da Filosofia são 
expressões diferentes do processo de pensamento, Hegel 
afirma que os seus princípios, ainda que só possam ser 
conhecidos através de teorias historicamente documentadas, 
podem ser apenas adequadamente apreendidos como 
determinações da ideia, cuja conexão lógica é exposta na 
Ciência da Lógica e na “Enciclopédia”. 

 3. “O Fim da História da Filosofia e o Último 
Filósofo” 

O problema torna-se, então, fornecer à historiografia 
da filosofia um fundamento sistemático, o que demandaria 
outra abordagem acerca da própria natureza e estatuto da 
racionalidade. O que está sendo forjado ao longo desse 
desenvolvimento não é uma mera representação da verdade, 
como nos reinos da Arte e da Religião, mas, sim, a própria 
Verdade. Hegel afirma, pois, que a Filosofia difere de outras 
esferas na medida em que a sua história é o próprio sistema 

                                                           
estágios do seu desdobramento”. HEGEL, G. W. F. Introdução à História 
da Filosofia. Trad. Heloísa da Graça Burati. São Paulo: Rideel, 2005. 
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da ciência no desenvolvimento. Com efeito, o seu conteúdo 
é ele mesmo – a ideia é o que se chama Verdade – e a 
sucessão de sistemas filosóficos na história seria a mesma 
que a sucessão da derivação lógica da determinação 
conceitual da Ideia. O que está sendo afirmado aqui é a 
correspondência entre a sequência dos sistemas no curso da 
história, por um lado, e a sequência dos conceitos lógicos 
explicados no sistema da Ciência da Lógica e da “Enciclopédia”, 
por outro. Contudo, essa identidade é simplesmente 
afirmada e a prova especulativa não é fornecida nas 
“Introduções” aos “Cursos”. A prova envolve a natureza da 
Razão, do pensar, e deve ser empreendida na própria 
Filosofia. Para Hegel, o conceito não deve ser provado nas 
“Introduções” aos “Cursos”. Uma vez que é em si e para si, 
a sua prova pertence à ciência da filosofia, à ordem da 
Lógica. A História da Filosofia fornece a “prova empírica” 
disso.15  

Seria errôneo, todavia, considerar esta “prova 
empírica” um apelo a algum tipo de empirismo como critério 
à verdade filosófica. Nesse sentido, um termo mais 
apropriado seja “prova do sistema na efetividade” na medida 
em que esta não é idêntica àquilo que aparece e concerne, 
em vez disso, à inter-relação recíproca entre coisas e o que é 
necessário para que sejam o que são. A própria experiência 

                                                           
15 Em “Systematicity and Experience”, Thompson (2003) sustenta que Hegel 
identifica dois “requisitos básicos” que o sistema de ciência filosófica 
deve atender a fim de satisfazer as exigências da Razão: uma prova 
especulativa, isso é, a própria justificação de si mesmo a partir de si 
mesmo (i); e uma prova empírica que a demonstre em conformidade com 
a efetividade (ii). Thompson sustenta que esta função de justificação da 
história da filosofia já está presente na primeira edição da “Enciclopédia” 
(1817), mas que se torna proeminente apenas com as revisões e adições 
que Hegel faz para a segunda edição (1827). THOMPSON, Kevin. 
Systematicity and Experience: Hegel and the Function of the History of 
Philosophy.  In: DUQUETTE, D. A. (Org.). Hegel’s History of Philosophy: 
New Interpretations. New York: State University of New York Press, 2003, 
p. 167–183. 
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exige que para que algo seja aceito e tomado como 
verdadeiro, deve ser um objeto em e através do qual a Razão 
pode entrar em relação consigo. A tarefa de uma história é 
mostrar que o seu próprio processo é a sistematização do 
próprio pensamento. Nele, será apresentado o que é 
apresentado na filosofia, simplesmente com a adição de 
tempo, das circunstâncias históricas acidentais relacionadas 
com países, indivíduos, etc.16 Para que se conceda à história 

                                                           
16 A discussão de Hegel sobre as modalidades se dá justamente na Ciência 
da Lógica, sob o título “Efetividade”, título geral da terceira seção do 
segundo livro (§ 529-), também título do capítulo central dessa seção (§ 
541). A originalidade da sua concepção de modalidade é que ela supõe 
explicitamente a perspectiva holística em que é determinada. Ou seja, a 
reflexão modal é a reflexão sobre uma entidade considerada e constituída 
como a totalidade de suas próprias determinações. É apenas na 
“Doutrina da Essência” que o movimento dos conceitos aparece como 
reflexão. Na “Lógica do Ser”, esse movimento aparece como transição, 
ao passo que, na “Doutrina do Conceito”, aparece como 
desenvolvimento. O capítulo “Efetividade” consiste de três partes: 
“Contingência, ou Efetividade, Possibilidade e Necessidade Formal” (§ 
542-); “Necessidade Relativa, ou Efetividade, Possibilidade e 
Necessidade Relativa” (§ 546-); e, “Necessidade Absoluta” (§ 550-). Essa 
última, “Necessidade Absoluta” é a reflexão de qualquer unidade como 
unidade que é pensada e que, consequentemente, tem a mesma 
necessidade como pensamento-em-si. O conceito é a determinação da 
unidade que é pensada, uma determinação que designa a todas as outras 
determinações seu lugar e sentido. Tal determinação de unidade é, por 
exemplo, “Estado”, “Vida”, “Sujeito”, “Espírito” e “Filosofia”. A esse 
respeito, vale repetir o exemplo citado por Longuenesse do parágrafo 
156 da Enciclopédia, onde Hegel ilustra a transição a tal ponto de vista 
da unidade determinada na transição da relação recíproca, que pertence 
a necessidade absoluta, onde a unidade é implícita ao conceito através do 
caso de Esparta, em que a Vida Ética da nação Espartana efetiva sua 
Constituição e sua Constituição efetiva sua Vida Ética – algo que, 
contudo, não permite ao entendimento a compreensão de nenhuma das 
duas, o que só pode ocorrer a partir do reconhecimento que, tanto a Vida 
Ética quanto a Constituição, bem como os demais aspectos da vida e 
história da Esparta como fundadas nesse conceito. O conceito de Nação 
é o pensamento da unidade maior que liga a Constituição à Vida Ética e 
essa unidade, que era sempre o fundamento de suas determinações 
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significância racional, então, dever-se-á permitir a 
“historização” sem prescindir de uma filosofia do tempo, que 
pergunte, por exemplo, se o arcabouço conceitual do 
pensamento filosófico pode, de fato, jazer jus à dinamicidade 
do tempo, parece condição necessária à compreensão da 
natureza e da história.17 A Razão exige não apenas que a 
verdade apareça na história, e que essa aparência seja 
conflituosa, mas também que a ordem temporal obedeça à 
necessidade de desenvolvimento que governa a ordem de 
progressão conceitual. Nada dentro do domínio de tempo, 
não obstante, poderia estabelecer que a sucessão de sistemas 
filosóficos está de acordo com algum tipo de ordem. Para 
isso, Hegel revela uma dependência que deve estar em 
operação na construção de qualquer tipo de 
empreendimento científico.  

Na Ciência da Lógica, as diferenças no pensamento de 
Ser, Essência e Conceito são funções das diferenças na 
relação de cada um com o pensamento, mas é na introdução 

                                                           
mútuas, se dá agora, ela mesma, através do conceito de nação, objeto do 
pensamento. A atividade que pensa e realiza a determinação recíproca da 
Constituição e da Vida Ética é a própria atividade que pensa e realiza o 
conceito de Nação. LONGUENESSE, B. Hegel’s Critique of Metaphysics. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007 (ver esp. pág. 103). 

17 Ver o parágrafo 258 da Filosofia da Natureza, segundo volume da 
Enciclopédia das Ciências Filosóficas e o Capítulo VIII da Fenomenologia do 
Espírito. “O filósofo [...] pode unir o poder especulativo da razão com 
seu conhecimento da vida do Espírito Absoluto. Ele tem, assim, o 
princípio de interpretação, que pode ser aplicado para o passado 
histórico e pessoal, e ele pode reconhecer tanto o significado da história 
e como o Conhecimento Absoluto tornou-se possível para ele. [...]. Em 
seu pensamento conceitual, então, ele tem o poder de reverter a inversão 
do tempo, não ao tornar o passado presente na realidade, mas por 
compreender a presente necessidade de desenvolvimento e história do 
passado. Através da fé e do discernimento dela derivada, ele tem sido 
capaz de ‘anular tempo’ ao ‘compreender o conceito puro’”.  
BURBIDGE, J. Concept and Time in Hegel. Dialogue, v. 12, n. 3, p. 403–
422, 1973, p. 405  (tradução nossa). 
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aos Cursos sobre a História da Filosofia onde Hegel, 
particularmente, torna explícita essa autorreferencialidade e 
afirma que essa é a diferença específica do pensamento 
filosófico sobre as outras modalidades de pensamento.  A 
Ciência da Lógica consiste tanto de uma exposição dialética das 
categorias de definição Absoluto qua “objeto-totalidade” –  
na forma de diversos “momentos” que conduzem em 
direção a categorias progressivamente mediadas e complexas 
– quanto de uma “meta-teoria” em que as diversas categorias 
do pensamento dialético-sistemático são explicitadas na 
medida em que servem ao conhecimento dialético-
sistemático de outros objetos-totalidade. Em historiografia 
filosófica, a estrutura da crítica imanente dialético-
sistemática de Hegel explicita um movimento silogístico que 
delineia os processos através dos quais o Absoluto se 
constitui pela articulação de universalidade, particularidade e 
individualidade ao longo da história da Filosofia e que 
antecede, inclusive, lógica silogística formal na história da 
Filosofia.18   

                                                           
18 A primeira seção da Lógica Subjetiva começa com a Subjetividade, 
composta por três capítulos, Conceito, Juízo e Silogismo; debruça-se, depois, 
sobre a 2ª seção, a Objetividade, que engloba Mecanismo, Quimismo e 
Teleologia; finalmente, a 3ª seção é composta de a Ideia compreendendo a 
Vida, a Ideia do conhecer e a Ideia Absoluta. Ver a tradução inédita da seção 
sobre o silogismo: HEGEL, G. W. F. A teoria hegeliana do silogismo: tradução 
e comentário. Tradução Federico Orsini. Porto Alegre: Editora Fi, 2016. A 
exposição desenvolvida aqui é informada pela interpretação de Clark 
Butler. Na sua leitura, silogismos governam a história da teologia 
especulativa e definem o Absoluto desde antes de Aristóteles: depois do 
Estagirita, os silogismos racionais continuaram a governar a definição do 
Absoluto através “do entendimento abstrato autocorretivo”, tendo 
continuado a fazê-lo até o momento de apreensão da razão da absoluta 
no autoconceito subjetivo do Idealismo Alemão, quando o absoluto 
deixa de definir a si mesmo pelo entendimento abstrativo. Em vez disso, 
o absoluto é definido como automovimento no processo silogístico: “na 
lógica do autoconceito objetivo, o pensamento novamente se fixa na 
posição do entendimento abstrativo [...]. Definições do absoluto pelo 
entendimento foram relegados pela lógica do autoconceito às lógicas 
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Posto que a autorreferencialidade é característica da 

filosofia, o seu avanço no tempo seguir-se-á conforme uma 
trajetória interna. Assim, o movimento lógico e cronológico 
do pensamento filosófico é identificado como 
autodesenvolvimento, onde Hegel destaca a unidade 
necessária de três movimentos: a filosofia única desenvolve-
se de acordo com o seu conceito – Hegel chama de dedução 
científica do conceito de Filosofia (i); este primeiro 
movimento abre-se à dimensão da existência e do tempo em 
que a unidade e a singularidade que a filosofia exibiu em seu 
conceito desdobra-se na multiplicidade das filosofias 
diferentes na sucessão temporal da história, em nível da 
aparência do que Hegel chama de “história externa”, 
momento necessário, exigido pela necessidade de realização 
do conceito de filosofia em sua ideia (ii); e, finalmente, nesse 
resultado, o processo volta-se para a unidade do conceito de 
que, agora, é realizado em sua “ideia” (iii). A ideia de um “fim 
da história da Filosofia” inclui necessariamente a 
determinação conceitual completa da esfera da Razão. A 
ideia é, assim, a totalidade completa da multiplicidade de 
filosofias, pois é a sua “verdade dialética” (a verdade do 

                                                           
objetivas do Ser e Essência. Assim, as categorias da essência foram 
distinguidas como ‘produtos do entendimento reflexivo’. O 
entendimento é a faculdade de abstração e separação do pensamento. 
Ele abstrai e separa um objeto parcial de outro [...]. Mas, em contraste 
com o autoconceito, ele também abstrai e separa o objeto total do sujeito 
que o pensa. [...]. Os dois primeiros livros da Ciência da Lógica desdobram 
racional e silogisticamente definições do absoluto pelo entendimento 
abstrativo. O entendimento é uma faculdade do pensamento puro, o 
pensamento pensando a si mesmo, ou seja, pensando as categorias 
universais de pensamento que variam de puro ser à substancialidade 
essencial. No entanto, não é o pensamento concreto autoconsciente da 
razão. Quando o silogismo racional não mais se desenrola objetivamente 
na história da filosofia nas lógicas de ser e essência, ela existe para si 
mesmo na autoconceito. O entendimento coloca a si mesmo no contexto 
da Razão [...]”. BUTLER, C. Hegel’s Logic: Between Dialectic and History. 
Evanston: Northwestern University Press, 1996, p. 254 (tradução nossa).  
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resultado) e “presença” recordada.19 Essa ideia é o objeto da 
“História da Filosofia”. 

Nesse sentido, a Filosofia seria histórica não apenas 
na medida em que reconhece sua própria historicidade, mas 
também na medida em que compreende a unidade e a 
coerência interna das distintas posições históricas como 
caminho necessário à direção do conhecimento absoluto.20 
Novas filosofias não apenas narram novamente as histórias 
das velhas filosofias, i.e., não apenas acrescentam outro 
capítulo ao final, mas narram sua própria história a partir da 
suprassunção em um novo princípio. Sua concepção de 
sistema, sua interpretação da história da Filosofia e sua 
abordagem à “história universal” estão relacionadas de tal 
forma que se implicam mutuamente, posição que pode ser 
interpretada de tal modo que cada presente possa ser 
entendido como a suprassunção de seu passado dentro de 
uma estrutura de mediação recíproca. Na filosofia mais 
recente, então, estaria contido tudo o que o trabalho de 
milênios produziu.21 Ela seria o resultado de tudo o que a 
precedeu e esse desenvolvimento do Espírito, analisado 
historicamente, é a História da Filosofia—em outras 
palavras, a história de todos os desenvolvimentos do 
Espírito, uma apresentação dos seus momentos ou fases que 
se sucedem no tempo. A Filosofia apresenta o 

                                                           
19 NUZZO, A. Hegel’s Method for a History of Philosophy: The Berlin 
Introductions to the Lectures on the History of Philosophy (1819-1831). 
In: DUQUETTE, D. A. (Org.). Hegel’s History of Philosophy: New 
Interpretations. New York: State University of New York Press, 2003, 
p. 19–34. 

20 ”Gastaram-se vinte e três séculos para se chegar à consciência em si 
sobre como, por exemplo, deve-se conceber o conceito ‘Ser’”.  HEGEL, 
G. W. F. Introdução à História da Filosofia. Trad. Heloísa da Graça Burati. 
São Paulo: Rideel, 2005, p. 204. 

21 LARA, E. G. I. Kant e G. W. F. Hegel e a História da Filosofia como um 
Sistema de Razão. Dissertação de Mestrado, PUCRS, Porto Alegre, 2016. 
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desenvolvimento do pensamento como é em si e para si; a 
História da Filosofia é essa evolução no tempo. 

4. Considerações Finais 

Para Hegel, a História da Filosofia deve ser uma 
“Geschichte”, uma história do desenvolvimento, sem a qual o que 
se desenvolveu não pode ser tornado inteligível. Em 
historiografia filosófica, a estrutura da crítica imanente dialético-
sistemática de Hegel explicita um movimento silogístico que 
delineia os processos através do qual o Absoluto se constitui pela 
articulação de universalidade, particularidade e individualidade ao 
longo da história da Filosofia e que antecede, inclusive, lógica 
silogística formal na história da Filosofia. Cada filosofia, em suas 
determinações particulares, é seu próprio tempo recapturado em 
um pensamento que reúne e elabora as suas características 
conceituais. Essa ação é determinada no curso de um processo, 
um tecido de multiplicidades sincrônica e diacrônica que marca 
os seus termos. Através de sua multiplicidade de formas, a 
filosofia é um todo orgânico e progressivo, um sistema em 
desenvolvimento. A História da Filosofia concerne à história da 
unicidade da Razão e da sua realização, da história do 
desenvolvimento de um princípio espiritual universal no qual, 
em seu desenvolvimento, a multiplicidade não se opõe à unidade 
da Razão. Em vez disso, trata-se justamente da maneira na qual 
a unidade constitui a si mesma na forma do processo dialético. 
O idealismo alemão representa a dinamização do panteísmo de 
Spinoza e o conceito de “Sistema de Desenvolvimento”, 
aplicado nas aulas sobre História da Filosofia, revela, assim, além 
de um método à História da Filosofia, uma filosofia da filosofia, 
uma filosofia da história, uma ontologia da temporalidade, bem 
como a inscrição da temporalidade na ontologia.22 

                                                           
22  BARATA-MOURA, J. History of Philosophy, Philosophy of History, 
and Ontology in Hegel’s Thought. Nature, Society and Thought, v. 9, 
p. 297–309, 1996. 
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Para Hegel, a História da Filosofia não se constitui de 

uma enumeração aleatória dos erros do passado, mas sim de 
desenvolvimento ordenado com cada vez mais determinação, 
"concretude". Assim, como conceito, o pensamento não é algo 
vazio e abstrato; é determinante – mais, autodeterminante. 
Pensamento que deve ser conceito, não importa o quão abstrato 
pareça, deve ser concreto. Assim, ainda que se poderia dizer que 
a Filosofia se ocupa de abstrações—na medida em que tem a ver 
com os pensamentos, as abstrações do sensível, tido como 
concreto —, Hegel lembra que é incorreto falar dessa maneira e 
que abstrações pertencem à reflexão do entendimento, não à 
filosofia. O pensamento concreto é conceito. Ainda mais 
determinada é a ideia. A ideia é o conceito na medida em que é 
realizado. Para ser realizado, deve determinar-se e essa 
determinação não é outra coisa senão ele mesmo. Tanto a 
filosofia quanto as outras formas do espírito e seus movimentos 
são, assim, sempre mais que “objetificação” de um outro.23 Assim, 
o seu desenvolvimento é, também, recolecção ou rememoração, 
através da qual o espírito aumenta a sua apreensão e a 
autodeterminação através de sua autoexternalização. Hegel 
afirma, pois, que a exteriorização do pensamento filosófico na 
sequência histórica de seus sistemas é, ao mesmo tempo, a 
interiorização e a recolecção ou rememoração da consciência 
filosófica – um aprofundamento de seu caráter autorreflexivo.24 

A função de uma história assim é nada menos que a 
reconciliação da Razão consigo mesma. Essa, então, é a função 
da História da Filosofia para Hegel, e, consequentemente, que é 
a Razão pela qual a prova experimental requer o estabelecimento 
da racionalidade inerente de sua apresentação sistemática. Hegel 

                                                           
23 LAURENTIIS, A. Metaphysical Foundations of the History of 
Philosophy: Hegel’s 1820 Introduction to the “Lectures on the History 
of Philosophy”. The Review of Metaphysics, v. 59, n. 1, p. 3–31, 2005. 

24 LAURENTIIS, A. Metaphysical Foundations of the History of 
Philosophy: Hegel’s 1820 Introduction to the “Lectures on the History 
of Philosophy”. The Review of Metaphysics, v. 59, n. 1, p. 3–31, 2005. 
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considera adequado conceber o curso filosófico-histórico do 
desenvolvimento não como passos rudimentares, mas como 
uma progressão detalhada de “períodos” em que também, neste 
caso, o seu próprio sistema atua como uma medida. Assim, 
desenvolvimento significa a ordenação e a disponibilidade de um 
todo progressivo orgânico, uma totalidade, que contém uma 
multiplicidade de fases e momentos dentro de si. 
Aparentemente, lembra Hegel, as filosofias aparecem em 
número infinito e opostas umas às outras. Isso, contudo, diz ele, 
significaria ver as árvores e ignorar a floresta, deixar de constatar 
a filosofia das filosofias. Em uma percepção como essa, uma 
filosofia contradiz outra e a própria multiplicidade de filosofias 
comprova a inanidade do empreendimento filosófico. Isso é 
dito, pensa, no interesse da verdade ou do que se pensa ser a 
verdade: a única coisa a ser procurada é a unidade, a verdade, já 
que é uma só, e a multiplicidade de filosofias, com cada uma 
alegando ser a verdadeira, contradiz o princípio que afirma que a 
verdade está na unidade.25 

De acordo com a perspectiva descrita acima, uma 
filosofia seria histórica não apenas na medida em que reconhece 
sua própria historicidade, mas também na medida em que 
compreende a unidade e a coerência interna das distintas 
posições históricas como caminho necessário à direção do 
conhecimento absoluto. Novas filosofias não apenas narram 
novamente as histórias das velhas filosofias, i.e., não apenas 
acrescentam outro capítulo ao final, mas narram sua própria 
história sob a base da suprassunção em um novo princípio. 
Nesse sentido, a concepção hegeliana de sistema, sua 
interpretação da história da Filosofia e sua abordagem da 
“história universal” estão relacionadas de tal forma que se 
implicam mutuamente. Essa posição pode ser interpretada de tal 
modo que cada presente pode ser entendido como a 
suprassunção de seu passado, mas que cada suprassunção 

                                                           
25  HEGEL, G. W. F. Introdução à História da Filosofia. Trad. Heloísa da 
Graça Burati. São Paulo: Rideel, 2005, p. 62. 
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termina tão logo o seu presente torna-se passado. A Filosofia 
apresenta o desenvolvimento do pensamento como é em si e 
para si; a História da Filosofia é essa evolução no tempo. 
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AUSÊNCIA DE PRESSUPOSIÇÃO E 

LINGUAGEM NA LÓGICA DE HEGEL 

Federico Orsini1 
 
1. Introdução 

 
Como se sabe, Hegel entende a ‘ausência de 

pressuposição’ (Voraussetzungslosigkeit) da Ciência da Lógica em 
pelo menos dois sentidos: em primeiro lugar, no sentido de 
que a filosofia especulativa pode contar com a Fenomenologia 
do Espírito para justificar a concepção do saber puro, isto é, 
de um saber que não está mais separado de seu conteúdo, na 
medida em que o saber se libertou da pressuposição de ele 
ser veiculado por uma consciência naturalmente contraposta 
ao mundo objetivo; em segundo lugar, no sentido de que a 
relação direta com o assunto do saber não é primacialmente 
uma relação intencional, mas o autoconhecimento de uma 
forma, denominada também ‘elemento lógico’ ou ‘pensar’, 
que necessariamente produz o conteúdo da verdade, sem 
depender de alguma intervenção externa. 
Por ‘problema’ da ausência de pressuposição com respeito à 
linguagem entendo a tarefa de compreender como seja 
possível tornar compatíveis duas teses aparentemente 
antinômicas: (i) o pensar lógico é uma forma que se 
desenvolve por si mesma, de modo absolutamente 
espontâneo; (ii) se esse pensar deve adquirir um saber de si 
mesmo, então ele acaba minando a pretensão de ser puro 
autodesenvolvimento, porque ele necessita de algum tipo de 
linguagem, que só pode constituir o meio de sua 
apresentação. 

                                                           
1 Doutor em Filosofia pela Universidade de Padova; Professor 
Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS, 
Bolsista PNPD CAPES. E-mail: platoniet@yahoo.it. 
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No presente trabalho, a resolução desse problema 

será articulada em dois passos principais. Em primeiro lugar, 
trata-se de limpar o terreno de mal-entendidos acerca do que 
estaria envolvido na neutralização da pressuposição de uma 
linguagem para a apresentação do pensar puro. Em segundo 
lugar, é preciso elucidar os caracteres peculiares da 
linguagem especulativa da ciência e, por fim, mostrar como 
a filosofia hegeliana pretende resgatar a pressuposição 
linguística. 
 
2. Primeiro passo 

 
A fim de compreendermos como a filosofia 

especulativa configura a relação entre pensar como tal, que 
constitui simultaneamente o sujeito e o objeto da ciência, e 
linguagem enquanto meio de apresentação da ciência, 
precisamos distinguir a posição hegeliana de três maneiras de 
solucionar o problema indicado acima. 

A primeira maneira consiste em inferir, a partir da 
tese de que o pensar puro se desenvolve por si mesmo, não 
por meio da linguagem, a conclusão de que o pensar puro 
seria uma essência inefável que estaria fora e além da 
linguagem. 

A segunda maneira introduz uma restrição na 
primeira, sustentando que o pensar puro não é 
completamente inefável, só que não pode ser alcançado pela 
linguagem ordinária, que, por isso, teria que ser rejeitada a 
fim de se valer de uma linguagem suficientemente 
formalizada, equipada de signos e de regras de manipulação 
depuradas dos inconvenientes dessa ou daquela língua 
natural.  

A terceira maneira equivale a um tratamento 
deflacionário do pensar puro, a saber, a um esvaziamento da 
pretensão metafísica dos pensamentos puros a favor de uma 
consideração deles como palavras a serem reconduzidas a 
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uma suposta pátria ou origem que elas teriam no uso 
cotidiano da linguagem. 

Nenhuma dessas maneiras de lidar com o problema 
da pureza do pensar é satisfatória. Em particular, a primeira, 
para defender o lado da pureza, acaba por negligenciar o lado 
da linguagem, lançando uma hipótese de inefabilidade que 
pouco ou nada tem a ver com o escopo e o objetivo da lógica 
hegeliana. De fato, o que pretende fazer a Lógica senão dizer 
ou expressar o pensar puro?2 Se isso não for o caso, o que 
seria a Lógica senão uma imagem distorcida de um conteúdo 
que se mantém inalterado apesar de nosso esforço de 
conhecê-lo? Se o pensar puro fosse uma essência 
inarticulável, a unidade sistemática entre lógica e espírito 
estaria quebrada, na medida em que a ciência, entendida 
como uma conduta do espírito que persegue o saber por 
amor do próprio saber, se reduziria a ser apenas um discurso 
sobre algo, ou seja, referido a um âmbito do saber que 
continua ficando distinto do próprio saber. Assim, também 
se tornaria ininteligível o esclarecimento do segundo 
Prefácio (1832) à Ciência da Lógica sobre a transformação das 
categorias de determinações naturais em determinações de 
um operar ciente de si mesmo. 

Igualmente insatisfatório resulta o terceiro caminho, 
que reduz o pensar puro a uma hipostatização metafísica do 
uso ordinário da linguagem, reivindicando à filosofia a 
dissolução terapêutica de toda e qualquer metafísica. 

                                                           
2 Poder-se-ia observar que a falha da posição comentada decorre do fato 
de ela entender a pureza à luz de uma dicotomia quase-kantiana entre a 
priori e a posteriori, pela qual o elemento puro diria respeito à 
independência da experiência, à qual pertence também a linguagem. 
Todavia, a pureza em um sentido hegeliano não pressupõe a dita 
dicotomia, pois alude à capacidade da forma de gerar seu conteúdo de 
modo simples ou direito, a saber, sem sofrer de antemão os tipos de 
oposição que afetam a dimensão natural (oposição entre conceito e 
exterioridade fenomênica) e a dimensão espiritual finita (a oposição entre 
certeza e verdade).      
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Decerto, essa posição reconhece que a Lógica hegeliana 
contribui para a elucidação das pressuposições (as 
determinações do pensar) que ficam implícitas no uso 
cotidiano de termos como ‘ser’, ‘objeto’, ‘sujeito’, ‘saber’ etc.; 
contudo, ela fica presa à convicção de que o esclarecimento 
do senso comum não possibilitaria nenhuma saída do senso 
comum, porque precisamente o horizonte do senso comum 
seria a pressuposição incontornável das determinações 
alegadamente metafísicas, não vice-versa.  Em suma, a 
insuficiência da interpretação terapêutica do pensar puro é 
dupla: por um lado, consiste no fato de ela instaurar uma 
dicotomia entre metafisica e senso comum para assumir a 
defesa deste último, como se o termo ‘metafísica’ fosse 
óbvio e como se o senso comum fosse isento de qualquer 
metafísica; por outro lado, ela recorre a um significado 
paradigmático de metafísica (por exemplo, o pensar que 
contrapõe o mundo verdadeiro ao mundo aparente), sem 
preocupar-se com o exame de como a filosofia especulativa 
comprova ou desconstrói o significado assumido.  

A segunda maneira de considerar o problema da 
pureza, ou seja, a invenção de uma linguagem formalizada, 
torna-se insustentável, porque desconsidera que o próprio 
tratamento hegeliano do pensar puro contém uma crítica a 
cada e qualquer formalização que assuma (i) os números ou 
as figuras geométricas como símbolos do pensar puro, (ii) os 
axiomas como princípios de derivação das categorias, (iii) 
operações de tipo matemático como regras para o cálculo de 
pensamentos complexos. Há duas razões pelas quais a Lógica 
se abstém do recurso a uma linguagem formalizada. A 
primeira razão é inerente à fundamentação do objeto da 
ciência: a escolha de uma linguagem formalizada não apenas 
não é uma criação do nada, mas é uma criação 
inconsequente, porque toma emprestadas da matemática as 
categorias e o método que só deveriam surgir de dentro da 
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ciência lógica.3 A segunda razão é de tipo espiritual ou 
cultural em um sentido amplo. A filosofia especulativa, 
embora não possa de fato ser praticada por todos, não é um 
negócio esotérico, mas, sim é um empreendimento 
publicamente acessível voltado a esclarecer os conceitos que 
constituem o atuar mais próprio da vida de um povo civil, 
de modo que a forma de expressão que confiasse esse 
esclarecimento a uma linguagem formalizada teria o efeito 
de alienar um povo de si mesmo e de subordinar os esforços 
daqueles que quisessem ler ou escrever a Lógica à autoridade 
intelectual daquele indivíduo ou daquele grupo que 
resolveram estipular uma determinada linguagem artificial.  

Entretanto, a crítica à formalização não significa que, 
para Hegel, não exista uma diferença entre uso comum e uso 
filosófico da língua natural. Decerto, o exercício filosófico 
por parte de um sujeito finito pressupõe a existência e o 
aprendizado da sintaxe e do vocabulário de uma ou mais 
línguas naturais, mas precisamente o determinado uso ou 
exercício da língua natural faz com que ela deixe de se 
apresentar tal como é na vida comum, porque a filosofia 
introduz distinções que são frutos de um trabalho conceitual 
desconhecido ao senso comum. Por isso, temos que levar a 
sério o ditado hegeliano de que as “representações, em geral, 
podem ser vistas como metáforas dos pensamentos e 
conceitos”.4 

O uso comum da linguagem se move no terreno, 
simultaneamente teórico e prático, da criação e da troca de 
representações. O uso filosófico da mesma linguagem é a 
                                                           
3 Para uma crítica exaustiva às tentativas de formalização da lógica 
hegeliana, remeto a: LACHTERMAN, D. R., “Hegel and the 
Formalization of Logic”. In: Graduate Faculty of Philosophy Journal. New 
York: New School for Social Research, v. 12, n° 01-02, 1987, pp.153-
236.   

4 HEGEL, G.W.F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio (1830), 
Volume I: A Ciência da Lógica, §3 Observação. São Paulo: Edições Loyola, 
1995, p.42.  
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transformação das representações através da produção das 
assim chamadas ‘proposições especulativas’, as quais 
envolvem um questionamento da forma do juízo, tal como 
ela é interpretada por aquela postura que Hegel, na 
Enciclopédia, denomina ‘primeira posição do pensamento a 
respeito da objetividade’. A produção de proposições 
filosóficas desempenha uma função negativa e uma positiva. 
A função negativa consiste na dissolução da validade da 
sintaxe e da semântica tais como elas se encontram na forma 
predicativa ordinária, fixada na gramática pela obra do 
entendimento e consolidada pela tradição da lógica formal 
de matriz aristotélica. A dita dissolução não tem a ver com 
fazer um uso desregrado da sintaxe ou com um mero 
negligenciar as acepções comuns dos termos filosóficos, mas 
é o processo deliberado de desativar a pressuposição de que 
a forma do juízo, pelo menos em sua interpretação mais 
costumeira, seria capaz de expressar a verdade especulativa. 

A sintaxe, de fato, estabelece a separação entre os 
signos, força a ler neles uma transição linear por meio da 
ordem da proposição e, por isso, fixa a demarcação da 
posição do sujeito em relação à posição do predicado. A 
semântica ordinária, por sua vez, assume que o sujeito seja 
um ponto firme de referência e um substrato de atribuição 
de características designadas pelos predicados, impedindo, 
assim, o entendimento do sujeito como subjetividade no 
sentido de pensar conceituante.  

A função positiva da linguagem filosófica consiste na 
tentativa de expressar, do modo mais transparente possível, 
a verdade em um sentido especulativo, a saber, não no 
sentido de uma correspondência exata das representações 
com seus objetos, mas da compreensão de tudo o que é 
enquanto resultado da totalidade em devir que é o conceito. 
A desejada transparência é alcançada através da articulação 
de proposições em uma linguagem especulativa, quer dizer, 
em uma linguagem que foi moldada pela razão a fim de 
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torná-la um meio peculiar de apresentação plástica5 dos 
pensamentos, reconduzidos ao movimento que somente 
pode explicar sua significação e a conexão entre eles. 
 
3. Segundo passo 

 
Pode-se perguntar se há uma diferença entre 

proposição e linguagem especulativas. A meu ver, a assim 
chamada proposição especulativa, cuja doutrina resulta 
apenas um experimento teórico restrito ao Prefácio à 
Fenomenologia do Espírito, não é uma forma especial de 
proposição nem o nome de uma teoria grandiosa sobre a 
linguagem ou sobre a predicação, mas antes uma maneira 
não ordinária de tratar a forma da proposição, a saber, a 
prova dos limites da linguagem a partir de uma reflexão 
dialética interna à linguagem.6 Consideradas com essa 
cautela, as proposições que expressam a definição ou 
redefinição das categorias no âmbito da Ciência da Lógica 

                                                           
5 Sobre a relevância, para a apresentação filosófica, do tema da 
plasticidade como unidade originária de espontaneidade e passividade, 
de doação e recepção de forma, leia-se, além do segundo Prefácio (1831) 
à Ciência da Lógica: MALABOU, C. L’avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, 
dialectique. Paris: Vrin, 1996, pp.197-247.  

6 Por ‘reflexão dialética’ entendo aquela compreensão da forma de 
proposição que faz dela a contraparte dinâmica da definição do absoluto 
como identidade da identidade e da não identidade. Acerca da 
proposição especulativa, minha posição concorda com a interpretação 
de Ferrarin. Cf. FERRARIN, A. Il pensare e l’io. Hegel e la critica di Kant. 
Roma: Carocci, 2016, pp. 165-170. Dentre as contribuições recentes 
sobre o tema, destacam-se também: SCHÄFER, R., Die Dialektik und ihre 
besonderen Formen in Hegels Logik, “Hegel-Studien”, Beiheft 45. Hamburg: 
Meiner, 2001, pp.177-193; LAU, C.F. Hegels Urteilskritik. Systematische 
Untersuchungen zum Grundproblem der spekulativen Logik. München: Fink, 
2004, pp.168-192; HOULGATE, S. The Opening of Hegel’s Logic. From Being 
to Infinity. Indiana: Purdue University Press, 2006, pp.93-98; 
CHIEREGHIN, F. Rileggere la Scienza della logica di Hegel. Ricorsività, 
retroazioni, ologrammi. Roma: Carocci, 2011, p.73-83.   



66 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 
valem como outras tantas abreviações do movimento que 
leva a configurar um pensamento determinado ou uma 
esfera de pensamentos. Só que a proposição pode, no 
máximo, expressar o início ou o resultado do movimento, 
enquanto a linguagem especulativa consiste na exposição 
plástica do próprio movimento como um todo. A 
plasticidade designa aqui a capacidade de questionar, com 
recursos linguísticos, a forma unilateral da proposição e de 
transformar a aparência de uma série discreta de proposições 
na descrição do fluxo contínuo do elemento lógico, que 
acolhe em si o entrelaçar-se de exigências contrastantes 
(interiorização e exteriorização, subjetivação e objetivação, 
concretude e abstração).7  

Disso surge a segunda questão que orienta a presente 
investigação: como é possível afirmar que o pensar puro se 
desenvolve de modo autônomo e reconhecer, ao mesmo 
tempo, que tal desenvolvimento não ocorre fora da 
linguagem? 

A fim de responder essa questão, examinarei a 
posição do intérprete Stephen Houlgate, o qual sustenta a 
tese de que o pensar especulativo se desenvolve na 

                                                           
7 Subscrevo a interpretação da linguagem especulativa oferecida por 
Chiereghin: “A Ciência da Lógica vem assim a constituir uma organização 
linguística que tende à autossuficiência, cujo ideal regulador é o de 
constituir um sistema de signos cuja potência de significação não decorre 
de determinações externas e anteriores a eles, mas unicamente do tecido 
de relações que conecta todos eles globalmente. Desse modo, o sentido 
que permeia e mantém unido o todo é o produto e o efeito do próprio 
sistema linguístico. (tradução minha)” (CHIEREGHIN, F. Rileggere la 
Scienza della logica di Hegel. Ricorsività, retroazioni, ologrammi. Roma: 
Carocci, 2011, p.80). Todavia, convém observar que a Ciência da Lógica 
não é uma filosofia da linguagem, nem pressupõe uma teoria sobre a 
linguagem. A Lógica hegeliana é uma filosofia da lógica, uma teoria 
absolutamente peculiar do pensar, o qual, por sua vez, não apenas não é 
idêntico à forma da proposição, mas também não se esgota na linguagem.      
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linguagem e graças à linguagem, sem que isso comprometa o 
projeto de uma ciência do pensar livre de pressuposições.8 

O argumento de Houlgate assume a distinção já feita 
por Richard Winfield9 entre duas noções: aquela de 
‘precondição hermenêutica’ e a de ‘pressuposição 
fundacional’. A primeira designa uma condição necessária 
que possibilita o exercício da filosofia por parte de sujeitos 
finitos como nós. A segunda noção indica uma 
pressuposição que pretende predeterminar a maneira na qual 
as categorias têm de ser apreendidas, de modo a colocar 
limites para aquilo que é possível pensar. A primeira noção 
seria compatível com a pretensão da Lógica; a segunda, não. 

Posta essa premissa, o problema da compatibilidade 
entre ausência de pressuposições da Lógica e a pressuposição 
da linguagem se mostra ramificado em duas questões: (i) 
Como pode o pensar lógico formar um sistema a priori de 
pensamentos sem que isso resulte em uma desconexão da 
experiência? (ii) Como pode Hegel sustentar que a filosofia 
deve ser livre de pressuposições e, ao mesmo tempo, que ela 
pressupõe a familiaridade com os pensamentos que nela são 
derivados? 

A resposta à primeira questão consiste em entender 
a relação entre a priori e a posteriori como uma relação de 
progressiva especificação. Isso quer dizer que a ciência lógica 
apresenta a priori, a saber, de maneira plenamente 
autodesenvolvimental, o significado das determinações que 
articulam tanto o ser quanto o pensar enquanto tais. O 
pensar fenomênico, ou seja, ordinário, é apenas uma das 
formas a posteriori que o pensar como tal assume, enquanto 
se encontra encarnado no terreno da finitude do espírito. 

                                                           
8 Cf. HOULGATE, S. The Opening of Hegel’s Logic. From Being to Infinity. 
Indiana: Purdue University Press, 2006, p.79.   

9 Cf. WINFIELD, R. Overcoming Foundation: Studies in Systematic Philosophy. 
New York: Columbia University Press, 1989, pp.63,87-88.  
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A resposta à segunda questão consiste em 

argumentar a simultânea diferença e inseparabilidade entre a 
forma científica e a forma familiar do pensar. Essa 
inseparabilidade, que se fundamenta na resposta à primeira 
questão, é defendida por Houlgate com um argumento 
indireto: se não conservássemos a familiaridade com o 
significado das categorias depositadas na linguagem 
cotidiana, mesmo depois de ter suspendido todas as 
assunções indevidas inerentes ao significado ordinário dos 
conceitos que precisam ser derivados na ciência, nunca 
poderíamos reconhecer que o pensar especulativo está nos 
fornecendo um esclarecimento a priori dos próprios 
conceitos que já são familiares para nós a posteriori.  

Concordo com Houlgate sobre três pontos distintos. 
Em primeiro lugar, o próprio conceito de pressuposição 
admite várias distinções internas. Em segundo lugar, o 
pensar científico tem que se apresentar em alguma 
linguagem. Em terceiro lugar, a fim de justificar a 
compatibilidade entre ausência de pressuposição da Lógica e 
a precondição hermenêutica da linguagem como tal, não é 
preciso ter deduzido de antemão a linguagem como objeto 
de uma teoria (nem que seja a teoria hegeliana do pensar ou 
da linguagem), mas antes se requer um uso especulativo da 
linguagem, o qual permita expressar o significado genético 
das categorias e suas conexões, significado e conexões que o 
pensar ordinário esconde ou ossifica por meio das 
representações. 

O aspecto que acho mais problemático na posição de 
Houlgate é a tese de que o pensar puro se desenvolve não 
apenas “na linguagem”, mas também “graças à linguagem”.10 
O uso da locução “graças a (thanks to)”, de fato, pode sugerir 
duas coisas: (i) o pensar tem uma relação de gratidão com a 
linguagem; (ii) entre o pensar puro e a linguagem subsiste 

                                                           
10 HOULGATE, S. The Opening of Hegel’s Logic. From Being to Infinity. 
Indiana: Purdue University Press, 2006, p.79.  
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uma relação análoga àquela que a aparência tem com a 
essência na lógica da reflexão: assim como a aparência é uma 
imediatidade refletida, que deve seu ser à mediação da 
essência, do mesmo modo o pensar puro teria a imediatidade 
de uma autorrelação transparente apenas por meio das 
complexas operações autorreflexivas da linguagem. 

Provavelmente, o autor rejeitaria facilmente a 
segunda implicação, argumentando que ela subverte a 
maneira adequada de entender a ausência de pressuposição. 
Pace Gadamer, não vale que a linguagem é a essência do 
pensar, mas, vice-versa, a linguagem é uma das formas do 
pensar, de modo que a linguagem viria a ser, nos termos da 
lógica da essência, uma condição que a essência se dá para 
aparecer, mas não a essência tout court. Fica, porém, a 
primeira implicação, que, a meu ver, subestima o motivo 
hegeliano da ‘ingratidão’ do pensar11. Especificamente, o 
pensar puro é ingrato com a linguagem no sentido de que ele 
entra em uma relação negativa com ele enquanto ponto de 
partida que precisa ser transformado e, em alguns casos, até 
‘torturado’ para dobrar-se às exigências do pensar. O 
primeiro passo do presente trabalho foi justamente devotado 
a esclarecer os desafios envolvidos nessa transformação. Por 
isso, a tese de Houlgate acaba sendo parcial, na medida em 
que ela precisaria ser complementada pela tese de que, 
inversamente, a linguagem (especialmente aquela 
especulativa) se desenvolve graças ao pensar enquanto seu 
impulso formador. 

                                                           
11 Cf. HEGEL, G.W.F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio 
(1830), Volume I: A Ciência da Lógica. §12 Observação, tradução por Paulo 
Meneses. São Paulo: Edições Loyola, 1995, pp. 52-53. Note-se que 
Ferrarin leva a sério a comparação hegeliana entre comer e pensar, 
chegando a fazer da digestão um paradigma especificamente hegeliano 
do pensar, diferenciado do paradigma aristotélico, que faz do pensar uma 
forma de honrar o subsistir independente daquilo que é. Cf. 
FERRARIN, A. Hegel and Aristotle. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001, pp.121-22, 392.   
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Pretendo concluir o tratamento do problema 

colocado no início desse trabalho com a análise de duas 
objeções possíveis ao ideal de transparência da linguagem 
especulativa. 
 
4. Objeção ao caráter instrumental da relação entre 
pensar e linguagem 

 
Em uma passagem da Lógica Subjetiva na Ciência da 

Lógica, encontramos a seguinte observação: “Uma vez que o 
ser humano tem a linguagem como meio de designação 
peculiar à razão, é uma invenção ociosa a de procurar uma 
maneira de apresentação mais imperfeita e de querer se 
atormentar com isso”.12 Um leitor que lembrasse a 
contundente crítica hegeliana à concepção instrumental do 
conhecimento na Introdução à Fenomenologia do Espírito 
poderia objetar que, na passagem citada, Hegel ficou aquém 
do tipo de padrão crítico que lhe é próprio em outros lugares 
e poderia argumentar que a relação instrumental não é apta 
para entender a relação entre pensar e linguagem em um 
sentido especulativo. O núcleo da objeção consiste em fazer 
agir Hegel contra si mesmo, estabelecendo o seguinte 
paralelismo: assim como a epistemologia moderna separa a 
consciência da própria Coisa (isto é, o conhecimento do 
objeto em si) por meio da representação do conhecer em 
termos ou de um meio ativo (instrumento) ou de um meio 
passivo, do mesmo modo o pensar especulativo não 
consegue atingir seu fim, a saber, a apresentação 
transparente da verdade, por causa do meio do que se vale 

                                                           
12 (Tradução minha). Cf. HEGEL, G.W.F. Theorie Werkausgabe in zwanzig 
Bänden (=TW) K.M.Michel e E.Moldenhauer (Orgs.), Vols. 5-6, Die 
Wissenschaft der Logik (citada por números de volume e de página). 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969-1971: “Da der Mensch die 
Sprache hat als das der Vernunft eigentümliche Bezeichnungsmittel, so 
ist es ein müßiger Einfall, sich nach einer unvollkommeneren 
Darstellungsweise umsehen und damit quälen zu wollen (TW 6/295).”  
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para alcança-lo, porque a própria ideia de se servir de um 
meio compromete o sentido de cada e qualquer pretensão de 
atingir uma relação de transparência entre ser e pensar 
(subjetivo). 

Antes de mais nada, a resposta a essa objeção precisa 
destacar a diferença de contexto no qual ocorre o discurso 
sobre a relação instrumental. No âmbito da Introdução à 
Fenomenologia, a crítica ao meio está direcionada contra as 
filosofias da reflexão e tem por fim o estabelecimento de um 
critério de exame da consciência natural que seja 
suficientemente livre de preconceitos para ser aceito tanto 
por esta última quanto pelo filósofo. No contexto da Lógica, 
que, por sua vez, está articulada dentro de um sistema da 
filosofia, trata-se de considerar o meio como um 
pensamento em e para si, não apenas na perspectiva de uma 
crítica ao idealismo psicológico implícito na origem da 
epistemologia moderna. Além disso, resulta crucial também 
a localização da passagem citada, que pertence ao curso de 
uma Observação que comenta criticamente sobre as 
tentativas de formalizar a relação entre universal, particular e 
singular por meio de símbolos matemáticos. Esse fato é 
importante, porque o texto de uma Observação é 
metodologicamente diferente do texto principal, ao qual está 
confiada a dedução imanente das categorias. Por causa disso, 
não dá para afirmar que Hegel estaria indevidamente 
introduzindo na Lógica uma teoria da linguagem. O texto das 
Observações, a rigor, não teoriza nada, porque sua pretensão 
não é aquela de explicar, mas sim a de esclarecer e 
exemplificar as categorias. O conteúdo desses 
esclarecimentos é frequentemente retirado dos âmbitos da 
natureza e do espírito, cuja dedução rigorosa ainda não cabe 
na Lógica. Isso significa que a compreensão completa de 
algumas afirmações contidas nas observações requer um 
trabalho de articulação da Lógica com a filosofia real (filosofia 
da natureza e do espírito). Somente essa articulação 
sistemática permite compreender a relação entre pensar puro 
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e sua expressão por meio da linguagem enquanto relação 
entre momentos de um todo abrangente, a saber, o processo 
de autodiferenciação da razão (também denominada Ideia). 

Voltando à formulação da linguagem como “meio de 
designação peculiar à razão”, podemos apreciar duas 
ulteriores razões para rejeitar a objeção acima mencionada. 
Em primeiro lugar, a ideia de que o meio é “peculiar à razão”13 
convida a nos abstermos de compreender a relação entre 
meio e fim como uma relação externa, típica de qualquer 
fabricação, cuja estrutura formal é indagada pela Lógica na 
seção da Lógica Subjetiva sobre a ‘Teleologia’. O meio 
linguístico não é um instrumento com o qual nós tomamos 
posse da verdade como de um objeto externo, nem é um 
meio passivo, uma espécie de lente que simplesmente 
absorve, distorcendo-a, a luz da verdade, relativizando 
culturalmente o significado das figuras do pensar aos 
equipamentos desse ou daquele esquema de recepção. O 
meio linguístico é um meio no sentido de que medeia a 
relação do espírito com sua natureza lógica. Enquanto 
mediador de uma relação que, na realidade, é uma 
autorrelação, a linguagem é um meio plástico, susceptível de 
ser moldado pelo fim com o qual está em uma relação de 
finalidade interna. Esse fim não é esse ou aquele conteúdo 
particular a ser alcançado, mas a expressão transparente da 
natureza lógica do espírito, o próprio processo pelo qual o 
espírito sabe de si como autorrealização da razão no mundo 
efetivo. 

Em segundo lugar, a linguagem é um meio de 
“designação (Bezeichnung)”, não de produção dos 
pensamentos puros, porque o método de apresentação da 
ciência precisa procurar os nomes a partir das determinações 
do pensar, não vice-versa. A relação do meio com o fim é 
uma relação na qual o fim determina a escolha do meio a 
partir do material da linguagem ordinária e molda o 

                                                           
13 A ênfase sobre “peculiar (eigentümlich)” é minha.  
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significado do meio, ativando, desde dentro dos 
pensamentos, conexões que ficam obscurecidas no uso 
pragmático da linguagem. Ao contrário, o uso especulativo 
da linguagem eleva o caráter dela de meio à condição de 
“expressão puramente espiritual”14 do próprio pensamento 
especulativo. Uma vez que a expressão deve ser a 
manifestação de uma essência, a linguagem especulativa não 
é motivada pela tese expressivista de que o pensar seria 
moldado por seu meio de expressão, mas pela tese inversa 
de que o meio é moldado e orientado pelo fim a ser 
expresso.15 

                                                           
14 Cf. HEGEL, G.W.F. Theorie Werkausgabe in zwanzig Bänden (=TW) 
K.M.Michel e E.Moldenhauer (Orgs.), Vols. 5-6, Die Wissenschaft der Logik 
(citada por números de volume e de página). Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1969-1971: “O espírito que se eleva acima do mundo 
sensível e que reconhece sua essência, na medida em que ele procura um 
elemento para sua representação pura, para a expressão de sua essência, pode, 
portanto, antes que ele apreenda o próprio pensamento como este 
elemento e ganhe a expressão puramente espiritual para a apresentação 
dele, chegar a escolher o número, essa exterioridade interna, abstrata” 
(TW 5/245, tradução minha). 

15 Michael Rosen (em: ROSEN, M. Hegel’s Dialectic and Its Criticism. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p.124) resume a posição 
expressivista em duas teses fundamentais: (i) não há pensamento sem a 
linguagem, (ii) o pensamento é moldado por seu meio de expressão. De 
acordo com o autor, Hegel se apropriaria da primeira tese, quando ele 
chega a afirmar, na Psicologia, que pensamos nos nomes, mas não 
endossaria a segunda tese, porque Hegel vê o progresso da consciência 
na emancipação do pensamento da dependência expressiva de seu meio. 
A meu ver, a interpretação de Rosen está correta, embora ela precise ser 
complementada por duas observações. Em primeiro lugar, o pensar que 
não pode prescindir da linguagem não é qualquer pensar, mas o pensar 
subjetivo que se comporta como ‘inteligência’, a saber, como atitude 
teórica do espírito no processo de se libertar da autoridade do dado 
sensível. É preciso ter ciência de que há manifestações efetivas do pensar 
(tais como a natureza, a história, os hábitos, o trabalho) que ultrapassam 
a esfera do pensamento consciente, teórico e discursivo. Quando se trata 
de entender o que ‘pensar’ significa para Hegel, o esforço de 
contextualização sistemática se torna crucial para não trocarmos uma 
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5. Objeção à pretensão hegeliana de resgatar a 
pressuposição da linguagem 

 
Pode-se perguntar se a ideia de que a linguagem é 

uma expressão puramente espiritual do pensar não seja, na 
realidade, uma assunção não provada que atua de modo 
irredutível do início até o fim da Ciência da Lógica. A meu ver, 
a resposta a essa objeção requer duas distinções e uma 
observação sobre o que significaria provar uma 
pressuposição em Hegel. 
A primeira distinção é aquela entre pressuposição irracional, 
destituída de fundamentação, e pressuposição racional. Um 
exemplo relevante da primeira é a assunção de que as leis do 
pensar sejam princípios indemonstráveis. Um exemplo da 
segunda é a convicção de que o pensar lógico pode 
apresentar a unidade processual de ser e pensar, sem 
pressupor a posição da consciência natural a respeito da 
verdade. 

A segunda distinção é aquela entre pressuposição e 
posição da pressuposição. Abstraindo dos detalhes da 
complexa argumentação mediante a qual, na Doutrina da 
Essência (1813), Hegel distingue essas noções dentro de uma 
dedução de três graus de reflexão objetiva, pode-se dizer em 
geral que posição e pressuposição não designam dois tipos 
de entidade, mas duas situações diferentes nas quais cada e 
qualquer categoria ou determinação do pensar 
(Denkbestimmung) pode se encontrar. Enquanto 
‘pressuposição’, uma determinação é uma condição que 
possibilita implicitamente (isto é, por trás de nosso saber) o 
atuar cotidiano de nossas atitudes teóricas e práticas. Trata-
se daquela que o segundo Prefácio (1831) denomina lógica 
natural das categorias. As categorias são pressuposições 

                                                           
parte pelo todo. Em segundo lugar, conforme o argumento desse 
trabalho, o uso especulativo da linguagem permite afirmar uma tese não 
expressivista de Hegel: ‘o meio é moldado pelo pensar lógico’.       
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somente em relação a algum tipo de sujeito finito, mas, 
precisamente por serem pressuposições, não formam para 
ele o objeto de uma reflexão que as despoja de seu aspecto 
meramente familiar. Ao contrário, enquanto ‘posição’, uma 
determinação do pensar não é uma mera condição 
subjacente, mas antes um atuar implementado com 
consciência, um processo de explicitação no qual cada 
pensamento ganha conteúdo somente em virtude da 
conexão genética com toda uma esfera de outros 
pensamentos. A rigor, uma pressuposição não é racional, 
mas se torna racional somente na medida em que ela é 
susceptível de uma correspondente reposição. 

Disso surge a necessidade de se interrogar sobre o 
modo ou os modos nos quais a pressuposição obtém a 
verificação de sua racionalidade.  

A filosofia hegeliana oferece três caminhos de 
verificação qualitativamente distintos. 
O primeiro caminho, indicado pelo segundo Prefácio (1831) 
à Ciência da Lógica, consiste em chamar a atenção sobre o fato 
de que “as formas do pensar estão inicialmente expostas e 
depositadas na linguagem do ser humano”.16 O fato em 
questão não é uma mera asseveração ou uma opinião sobre 
o pensar, mas algo que está presente em cada consciência 
suficientemente educada para refletir sobre sua própria 
experiência e que, diferentemente das asseverações e das 
opiniões, é susceptível de uma derivação, ou seja, de uma 
prova, no decurso da ciência.17 Por conseguinte, esse 

                                                           
16 (Tradução minha). Cf. HEGEL, G.W.F. Theorie Werkausgabe in zwanzig 
Bänden (=TW) K.M.Michel e E.Moldenhauer (Orgs.), Vols. 5-6, Die 
Wissenschaft der Logik (citada por números de volume e de página). 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969-1971, TW 5/20. 

17 A peculiaridade do uso hegeliano da expressão ‘fato (Faktum)’, que se 
tornou popular a partir do princípio da filosofia formulado por Reinhold, 
tem sido destacada por Horstmann, com referência a uma passagem de 
Enciclopédia (1830), §20, Observação. Cf. HORSTMANN, R.-P. Wahrheit 
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primeiro caminho ainda não é uma prova racional, mas 
apenas uma demonstração empírica. 

O segundo caminho já foi indicado pela análise do 
argumento de Houlgate: a Lógica pressupõe a linguagem 
como sua precondição hermenêutica, mas essa precondição 
adquire sua racionalidade pelo fato de ela ser moldada por 
um uso especulativo da linguagem, cuja possibilidade mostra 
sua efetividade mediante a prática concreta da linguagem 
especulativa, ou seja, mediante o próprio método de 
apresentação científica. 

O terceiro caminho ultrapassa os limites da Lógica 
como ciência primeira, pois envolve a fundamentação da 
tese de que “é em nomes que nós pensamos”18, 
fundamentação que cabe, na filosofia do espírito subjetivo, 
à Psicologia enquanto compreensão da inteligência. Nesse 
contexto, a relação dialética de interno e externo, que já tinha 
recebido seu tratamento abstrato na Lógica, encontra sua 
peculiar concreção na figura da linguagem como sistema 
objetivado de relações entre signos e significados, com o 
resultado de superar progressivamente uma concepção 
externalista do significado (isto é, do significado como 
referência a um objeto intuitivo que estaria fora do 
espírito).19 Pensar a linguagem como reviramento da 
interiorização em uma exterioridade produzida pelo próprio 
espírito permite compreender a racionalidade da linguagem 
como o todo de um processo de idealização que unifica o 

                                                           
aus dem Begriff. Eine Einführung in Hegel. Frankfurt a.Main: Hain, 1990, nota 

16, p.85.    

18 HEGEL, G.W.F. Theorie Werkausgabe in zwanzig Bänden (=TW) 
K.M.Michel e E.Moldenhauer (Orgs.), Vols. 8-10 Enzyklopädie der 
philosphischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) (citada por números de 
volume e de página). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969-1971, 
§462 Anmerkung, TW 10/278.    

19 Para uma excelente contextualização e um comentário dos parágrafos 
da Enciclopédia sobre a linguagem, remeto a: FERRARIN, A. Hegel and 
Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp.287-301.    
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interno e o externo, detonando ceticamente todas as 
objeções que partam da pressuposição de que pensamento e 
linguagem seriam respectivamente o termo interno e o termo 
externo de uma relação, a respeito da qual faria sentido se 
perguntar se um termo por si fundaria o outro ou vice-versa.   
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NOTAS SOBRE A LIBERDADE 

DIALÉTICA NO SISTEMA 

HEGELIANO 

Rosana Pizzatto1 
 
 
Introdução 

 
Hegel construiu seu sistema dialético da razão a partir 

da filosofia kantiana. Ele reconheceu o avanço de Kant ao 
trazer a estrutura da razão humana como parte determinante 
do conhecimento da natureza, abrindo novamente um 
caminho já conhecido na filosofia, o idealismo. Entretanto, 
para Hegel a arquitetônica da razão kantiana – construída 
por meio do idealismo transcendental – ainda  apresenta 
problemas estruturais originários da própria fundação do 
sistema que, por isso, afetam de modo negativo tanto a razão 
teórica quanto a prática, pois ambas acabam carentes do 
mundo empírico. Ambas são incapazes de determinar seu 
próprio conteúdo, sendo sempre dependentes de conteúdo 
exterior. Essa carência seria, na verdade, consequência de 
outra deficiência do idealismo de Kant, o dualismo, que 
sustenta diferentes estruturas entre o pensamento e o 
mundo. Kant não teria percebido  – possivelmente pelo 
contexto de sua formação filosófica – a única e mesma 
estrutura do pensamento e da natureza. Hegel vê a urgente 
necessidade de unir essas duas esferas. Pensamento e ser não 
podem mais ser concebidos como logicamente distintos e 
cada qual regido por suas leis específicas. 

                                                           
1 Doutoranda na PUCRS; e-mail: rosana.pizzatto@gmail.com. 
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Nesse viés, para corrigir o idealismo transcendental e 

desvelar a verdadeira e única lei da natureza, Hegel teorizou 
seu sistema dialético da razão. Sistema que rompe o 
indesejável dualismo filosófico-científico ao unir, 
finalmente, método e objeto. 

A consequência da nova visão dialética no campo da 
filosofia prática é, então, enunciada por Hegel em sua 
Filosofia do Direito, obra que marca o desenvolvimento e a 
efetivação da liberdade na história humana. Cumpre ao autor 
mostrar que no campo moral, de modo diverso da razão 
prática kantiana, forma e conteúdo não estão – nem nunca 
estiveram – separados. Ou seja, que o conteúdo material que 
a lei moral formal – por meio da autonomia – precisou 
buscar fora da razão no sistema transcendental, está inserido 
na própria história humana. Isso não significa, no entanto, 
dizer simplesmente que Hegel irá retirar normas de fatos. O 
sistema dialético da razão é bem mais complexo. Os fatos – 
ou, alguns fatos históricos – são a própria efetivação da lei 
ética. Logo, para compreender a autonomia é preciso olhar 
a história, pois segundo essa racionalidade dialética a 
efetivação do direito na história é, na verdade, o 
desdobramento hierárquico da liberdade, isto é, a 
explicitação da liberdade inicialmente subjetiva em direção à 
objetividade.  

Com o objetivo de compreender o desdobramento e 
os níveis de concretização da liberdade – em direção à 
autodeterminação – explicitados na Filosofia do Direito de 
Hegel, o texto a seguir apresenta a seguinte composição. 1. 
O déficit do sistema moral kantino: uma fonte de liberdades 
negativas. 2. A superação do formalismo kantiano: a 
liberdade dialética. 3. O lugar da liberdade no sistema 
dialético de Hegel. 4. Sistema dialético hegeliano e liberdade 
negativa. 
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1. O déficit do sistema moral kantiano: uma fonte de 
liberdades negativas  

 
O caráter puramente formal do imperativo moral é a 

grande crítica de Hegel a Kant. O paradoxo gerado pelo 
abismo kantiano entre a universalidade abstrata da razão 
prática – que precisa afastar todo conteúdo empírico e 
contingente para a determinação moral – e a necessidade de 
conteúdo material para a efetivação do dever, precisa ser 
preenchido.  

Contudo, Kant inovou na elaboração de uma ética 
deontológica. Teve o mérito de desvincular a felicidade da 
moralidade ao criticar éticas teleológicas e utilitaristas. A 
felicidade não tem valor intrínseco, não tem valor em si, 
argumenta Kant em sua filosofia prática, pois não é a 
felicidade que um valor qualquer possa proporcionar a 
muitas pessoas que o torna um valor moral. A base dos 
princípios morais não pode ser formada por interesses ou 
prazeres particulares, pois esses são apenas considerações 
empíricas contingentes e incapazes de sustentar princípios 
humanos universais. Kant insistiu no argumento de que o 
valor absoluto, o valor intrínseco (o valor em si) independe 
da utilidade ou mesmo da felicidade. 

A teoria moral kantiana está fundamentada, portanto, 
na autonomia da razão. Posicionando-se contra teorias éticas 
eudemonistas e éticas baseadas no sentimento moral, Kant 
argumenta que a vontade boa é o único bem com valor 
intrínseco, pois ela age seguindo a lei moral e negando todo 
tipo de interesse ou inclinação do agente. As ações movidas 
por interesses não têm nenhum valor moral pois buscam 
apenas a satisfação particular. Segundo a Fundamentação sobre 
a metafísica dos costumes  kantiana, a ação humana que tem valor 
moral tem também um agente impulsionado pelo dever. 
Contra as éticas teleológicas ou baseadas no sentimento, 
Kant defendeu que o valor de qualquer fim só pode ser 
definido por uma vontade racional, e que, para isso, são 
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necessários  princípios capazes de determinar essa vontade 
de modo universal.2 

É preciso considerar o princípio que impulsionou a 
vontade boa e que a determinou. A partir da soma de ambos, 
Kant define o dever como a necessidade de uma ação por 
respeito à lei. Essa lei é princípio supremo da moralidade: 
“todos os seres racionais devem proceder sempre de maneira 
que possam querer também que a máxima se torne uma lei 
universal.”3 Kant apresentou essa fórmula – que é o 
fundamento a priori do dever – na passagem da filosofia 
moral popular para a metafísica dos costumes em sua 
Fundamentação. Isenta de conteúdo empírico, a moralidade é 
puramente interna, ideal, apriorística, porém não analítica, 
uma vez que o  mandamento da razão não determina 
também o fim. A lei moral é, na linguagem transcendental, 
um juizo sintético a priori.  

A ética deontológica kantiana assenta-se em um 
imperativo incondicional e válido para todos os seres 
racionais, porém autolegislado individualmente. Obedecer a 
vontade boa é obedecer a verdadeira vontade, é respeitar a 
lei moral da razão. O imperativo não pode ser hipotético, 
uma vez que não há um fim previamente estabelecido. Os 
desejos ou interesses particulares não podem ser 
fundamento de princípios morais, pois são considerações 
contingentes. Nesse sentido, eles não podem ser a base de 
direitos, pois tornariam os direitos vulneráveis. Apenas 
quando a razão comanda a vontade é que a ação resultante – 
moralmente valorada – é guiada pelo dever e não por 
                                                           
2 “Uma ação praticada por dever tem o seu valor moral, não no propósito 
que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina; não 
depende, portanto, da realidade do objeto da ação, mas somente do 
princípio do querer segundo o qual a ação, abstraindo de todos os objetos 
da faculdade de desejar, foi praticada.” KANT, I. Crítica da razão pura. 
Trad. Valério Rohden. São Paulo: Abril Cultural, 1974, p. 208. 

3 KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden. São Paulo: Abril 
Cultural, 1974 , p. 209. 
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inclinações. Quaisquer outras ações movidas por impulsos 
ou interesses não têm valor moral. A ação moral nunca pode 
ser praticada visando algum fim – mesmo que esse fim seja 
a felicidade –, mas tão somente o respeito à lei moral. Não 
visão de Kant, ou é assim ou a moralidade é uma grande 
ilusão. 

Apesar do esforço de Kant em solucionar o paradoxo 
entre a obrigação moral e a liberdade, por meio da 
autonomia – afinal, quando obedeço a minha vontade (boa), 
obedeço também o mandamento moral e, então, sou livre –
, ainda não estamos no campo da plena liberdade,  conforme 
a compreensão de Hegel. O problema é que a vontade boa 
teorizada por Kant – e por ele considerada como verdadeira 
– não é ainda a vontade em si do sistema dialético da razão 
hegeliana. 

Kant não se deparou com o perigo do abismo que 
separa as Ideias da razão pura prática da sensibilidade em sua 
dialética transcendental. Considerou que a razão pura prática 
– por meio do critério da não-contradição – pode dar conta 
sozinha dessa questão, afinal, como o princípio supremo da 
moralidade é absoluto e universal, sua determinação não 
pode ter influência alguma da experiência. A universalização 
é, então, o próprio critério do imperativo categórico, que é o 
único com valoração moral. Qualquer máxima particular que 
transgrida essa universalização carece de valor moral. Ou 
seja, toda máxima moral deve ser formulada por meio do 
imperativo categórico, visando a universalização. Máximas 
não universalizáveis – que podem ser aplicadas apenas por 
alguns indivíduos mas nunca por todos – não são máximas 
morais. É aqui que Kant concentra o princípio da não-
contradição na filosofia moral. Uma máxima que não pode 
ser universalizada não é uma máxima moral. Querer fazer 
uma ação sabendo que esta ação não poderia ser realizada 
por todos os indivíduos, sob pena de colapsar a convivência 
social, é entrar em contradição. Ou, de outro modo, querer 
que uma máxima seja necessária e aplicável a todos e, ao 
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mesmo tempo, querer uma exceção em benefício próprio é 
contradizer-se.  

 
2. A superação do formalismo kantiano: a liberdade 
dialética  

 
Hegel critica a falta de mediação necessária para a 

efetivação da verdadeira liberdade, isto é, da liberdade como 
vontade em si, no sistema da razão transcendental. Sua 
argumentação é que a ausência da mediação dialética resulta 
em dualismo. Autonomia e heteronomia, ou ainda, liberdade 
positiva (campo moral) e liberdade negativa (campo 
jurídico), características da filosofia prática kantiana, são 
falsos sistemas – se não falsos, ao menos incompletos – sob 
a ótica dialética. Kant teria tomado o rumo certo, o 
idealismo, mas não conseguiu chegar ao fim. Conceber o 
dever como puramente apriorístico é abandoná-lo na 
indeterminação. O filósofo que se fecha na razão 
transcendental e que não olha para a história para 
contemplar o desdobramento da razão – como 
concretização da liberdade – nunca irá explicitar a verdadeira 
ética inserida na lógica dialética da realidade, explica Hegel 
em sua Filosofia do Direito.  

O extremo formalismo da doutrina transcendental – 
que defende a não-contradição entre a lei moral objetiva e a 
máxima subjetiva como critério seguro e suficiente para a 
moralidade – precisa ser superado pela própria lógica 
dialética, na leitura de Hegel. Afinal, a prática kantiana só 
conseguirá formular máximas de conduta generalizadas e 
indeterminadas, como não matar, não roubar ou não mentir, 
com validade apenas formal. E ainda, o vácuo característico 
do imperativo categórico – o  fato de ele não enunciar o que 
deve ser feito, de não determinar nenhum conteúdo moral – 
permite a universalidade de qualquer máxima de ação, boa 
ou má, bastando para isso que o agente conceda que outros, 
ou mesmo todos, possam também agir assim. Nessa 
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perspectiva, é possível a justificação de um ato imoral, desde 
que um sujeito o queira de modo universal.  

Outro ponto é também considerado por Hegel. O 
formalismo do imperativo categórico, que separa a razão 
pura prática do conteúdo material, separa também os desejos 
do agente, já que eles não podem ser determinantes da 
natureza racional. Isso é inaceitável para Hegel, que 
considera os desejos como participantes da concepção de 
felicidade do agente moral. Na verdade, o esforço de Kant 
para livrar a moralidade do utilitarismo, em afastar a ideia de 
conciliação entre a felicidade e as virtudes morais, não foi 
corroborado por Hegel, pois a dialética transcendental só 
construiu esse sistema ancorado em uma base falsa, em uma 
separação entre pensamento e ser.  

Hegel não aceita essa indeterminação moral. Não 
aceita o caráter universal da moralidade sem a devida 
consideração do particular, sem observar as circunstâncias 
de cada prática ou o conteúdo inerente de cada ação. A 
legislação ética tem sim um conteúdo, insiste Hegel, que se 
efetiva na história humana e que é a própria concretização 
da liberdade. O caráter universal irá emergir depois, como 
uma universalidade concreta – possivelmente particular para 
cada comunidade –, obtida pela mediação de vontades livres.  

Todos esses problemas fundamentais e estruturais do 
sistema da razão prática de Kant ocorrem devido à falta de 
determinação, acusa Hegel, que defende que a 
indeterminação abstrata precisa percorrer o caminho da 
mediação para que  haja, de fato, a contradição. Sem 
mediação não há a verdadeira contradição na dialética 
hegeliana.  

 
3. O lugar da liberdade no sistema dialético de Hegel 

 
Na Filosofia do Direito Hegel expõe o desdobramento 

da Ideia da liberdade como basilar e estruturador das 
associações humanas e, portanto, do Direito. Com um olhar 
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na história da civilização, Hegel revive a filosofia antiga – 
especialmente o método platônico e a ética aristotélica – e 
avança na modernidade ao procurar completar a dialética 
transcendental. A teoria das Ideias e o método dialético de 
Platão, bem como a ética da eudaimonia aristotélica – que 
compreendia a felicidade e as virtudes como diretamente 
proporcionais e, ambas, como fim humano último –, 
somados ao idealismo kantiano, terão agora em Hegel sua 
completude. 

Hegel não deixa passar sua dívida também com Fichte. 
A defesa da atividade do eu, característica da filosofia 
fichteana, tem presença marcante no novo sistema dialético. 
O eu livre e ativo – que Fichte identificou com a razão 
kantiana –, tanto no conhecimento do mundo quanto na 
ação sobre ele, já antecipou para Hegel ao menos duas 
questões: o problema do excessivo formalismo da teoria 
transcendental, e, portanto, da incapacidade de diferenciar as 
máximas boas das más (conforme exposto anteriormente); e 
a importância da alteridade, única a possibilitar a própria 
existência do eu.  

Na filosofia de Fichte, a autoconsciência do eu só é 
possível devido à criação, por esse mesmo eu, do não-eu. A 
noção de reconhecimento, tão cara a Hegel, já foi portanto 
antecipada por Fichte. Reconhecimento que segue a lógica 
dialética, do mais indeterminado até a autodeterminação 
plena. No sistema de Fichte, o caminho da 
autodeterminação individual, por meio do reconhecimento, 
começa no eu que determina uma parte da realidade para si 
mesmo, desde a propriedade do próprio corpo até as 
propriedades particulares. Por isso, sob esse prisma é 
impossível pensar a completude do autoconhecimento sem 
a alteridade, sem a inclusão dos outros. De modo similar, na 
lógica dialética hegeliana a liberdade pressupõe o outro; a 
presença do outro é condição para a liberdade.  

Hegel, contudo, depositou as teses de Kant e Fichte 
no campo da moralidade e foi além. Os desdobramentos 
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históricos – que Kant e Fichte não vislumbraram – teriam 
dado a ele o conteúdo para completar o sistema da razão. 
Assim, contemplando e explicitando a concretização da 
liberdade na história, Hegel apresenta a autorrealização da 
liberdade, ou a efetivação da Ideia do Direito na realidade. 
Nesse sentido é que a Filosofia do Direito percorre o caminho 
hierárquico do desdobramento da Ideia, perpassando três 
graus de determinação em direção à plenificação: o Direito 
abstrato, a Moralidade e a Eticidade.  

O grau de determinação do sujeito presente no Direito 
abstrato e na Moralidade ainda não é suficiente para a 
emergência da verdadeira liberdade, pois esses dois 
momentos ainda estão voltados apenas aos interesses 
particulares. Só no terceiro nível (na Eticidade), a partir da 
convivência social – e não mais de uma reflexão puramente 
formal –, é que os valores morais plenos de fato emergem. 
A explicação de Hegel acerca do desenvolvimento lógico 
dialético da liberdade rumo à plenificação segue-se no 
seguinte sentido. 

Direito abstrato: De um lado, a liberdade enquanto Ideia 
apresenta o aspecto de totalidade e infinitude do jogo 
dialético. De outro, o arbítrio enquanto contingência 
necessária apresenta o aspecto particular de finitude desse 
mesmo jogo. Isso significa que, apesar de ser com o arbítrio 
(liberdade subjetiva) que o agente escolhe, o conteúdo finito 
que o arbítrio deve conter (liberdade objetiva) não é 
determinado por esse agente, mas por instâncias mediadoras 
responsáveis por essa determinação. Segue-se, então, um 
sujeito gradualmente mais livre na medida em que vai se 
determinando – se diferenciando –, na medida em que suas 
diferenças vão se acentuando.  

Nesse processo de desdobramento, toda 
determinação é uma limitação que é, ao mesmo tempo, uma 
renúncia à totalidade. Hegel explica, em sua Ciência da Lógica, 
que determinar é limitar e, do mesmo modo, diferenciar. 
Essa diferenciação foi compreendida por Hegel como uma 
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negação, pois, segundo sua dialética, no momento em que o 
sujeito se afirma – autodeterminação – nega o momento 
anterior. A cada novo momento afirmado, o momento 
anterior é negado. E todo momento negado na nova 
afirmação, no devir histórico, não é eliminado, mas superado 
e guardado na síntese posterior. Assim segue-se o 
desdobramento lógico da liberdade, e a liberdade 
gradualmente se efetiva, da liberdade subjetiva à objetiva.   

É no campo do Direito abstrato, então, que se inicia o 
processo de reconhecimento do outro. O indivíduo como 
agente livre, capaz de abstrair seus conteúdos internos e 
externos, isto é, seus desejos e suas posses, exige um 
primeiro nível de reconhecimento do outro; exige um 
domínio exterior que garanta a sua realização enquanto ser 
humano. A exigência desse grau inicial pode ser entendida 
como o reconhecimento por parte do outro do livre-arbítrio 
individual. Aqui ainda não há o reconhecimento no sentido 
da coletividade. É ainda um estágio abstrato e 
indeterminado.  

Moralidade: Nesse nível do desdobramento da Ideia, a 
vontade particular, imediata, já foi parcialmente superada e 
guardada no sistema dialético. Ela não desapareceu 
completamente, porém já foi mediada pelas estruturas 
presentes na família e na comunidade, pois não é possível a 
ninguém manifestar sua vontade particular plena em 
interação com os outros. Portanto, para haver 
autodeterminação é também preciso haver o 
reconhecimento por parte dos outros.  

O agente aqui tem responsabilidade pelas suas ações e 
pelas consequências geradas, por isso, já atribui algum valor 
à liberdade –, mas ainda com grau considerável de 
subjetividade –, pois ele também quer decidir livremente 
sobre as escolhas que irão determinar sua vida.  As condições 
de bem-estar e, portanto, de felicidade são consideradas 
como bens, mas ainda no plano abstrato. O grau de 
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subjetividade, ainda presente aqui, é suficiente para impedir 
a visão de coletividade almejada por Hegel.4  

Eticidade: Hegel considerou a liberdade até aqui de modo 
subjetivo. No entanto, ele a pensa também e, principalmente, 
no estágio objetivo, pois é nesse último grau que se encontra 
a verdadeira liberdade. Portanto, o livre-arbítrio, a 
capacidade desimpedida de agir arbitrariamente não é, de 
fato, liberdade nesse sistema dialético. Não é tampouco uma 
potencialidade pertencente à essência do sujeito, nem uma 
capacidade inerente a cada um, mas a autoatividade da razão. 
Liberdade é autorrealização ou autodeterminação. É 
concreta, positiva. Mas não só. É também o 
autodesdobramento da Ideia do Direito, já predefinido na 
esfera lógica.  

No sistema dialético hegeliano o ethos emerge na 
história por meio das decisões, mas vale lembrar que o ethos 
histórico é também o desdobramento necessário de uma 
lógica imanente ao real, isto é, da manifestação da Ideia. 
Portanto, em certo sentido, o conteúdo emergente na 
realidade já estava implícito em uma lógica anterior. Assim, 
a realidade, o próprio ser, é também, o que deve ser.  

A síntese dialética dos dois aspectos da liberdade – 
liberdade subjetiva e liberdade objetiva –  é conquistada, 
então, por meio do reconhecimento, que dissolve o 
dualismo. Esses dois aspectos da liberdade são mediados e 
superados no movimento dialético. Cabe sublinhar, no 
entanto, que na superação nenhuma das duas liberdades é 
suprimida. As diferenças não devem ser eliminadas nesse 

                                                           
4 Hegel compreendeu a moralidade transcendental nesse nível de 
abstração, ainda subjetivo e distante da Eticidade: “Na medida em que a 
obrigação mesma é o essencial ou o universal da autoconsciência moral, 
tal como é no interior de si, apenas em vinculação consigo, apenas lhe 
resta assim a universalidade abstrata e tem por sua determinação a 
identidade sem conteúdo ou o positivo abstrato, a ausência de determinação.” 
HEGEL, G. W. F. Linhas fundamentais da filosofia do direito. Trad. Paulo 
Meneses. São Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2010, p. 147. 
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movimento dialético, mas mediadas, superadas e mantidas 
no universal.  

O Estado é a última instância do sistema do Direito de 
Hegel. E é importante lembrar que no sistema dialético, o 
universal só se realiza com o particular. Assim, um direito só 
se afirma quando ele é também um dever, pois não existe o 
universal em si ou o particular em si. Na medida em que as 
instituições públicas – com suas instâncias mediadoras para 
o exercício do reconhecimento mútuo – são fortalecidas, a 
distância de um regime totalitário aumenta. Os interesses 
individuais somados ao espírito coletivo conferem Eticidade 
ao Estado.5  

A liberdade é, então, uma renúncia à totalidade. É 
fazer escolhas, e cada escolha representa, em certa medida, 
essa renúncia. O sujeito que não escolhe não realiza essa 
renúncia e não se determina, como também não se 
diferencia. A convivência humana, por meio da linguagem 
intersubjetiva, realizada a partir de corporações sociais e 
instituições públicas, permite que o sujeito se determine e, 
consequentemente, que a liberdade se concretize. Assim, a 
autodeterminação emerge como afirmação do ethos, das 
tradições, dos costumes que fazem parte de uma certa 
comunidade, pois tudo isso nada mais é que a manifestação 
da Ideia no decorrer da história.  

Liberdade é, então, ação e não negação. Ação de um 
sujeito autônomo (herança de Kant), mas também 
autossuficiente (herança de Fichte) e independente de 
determinação empírica exterior. A inovação e importância da 

                                                           
5 “Visto que o espírito apenas é enquanto efetivo, enquanto o que ele se 
sabe, e o Estado, enquanto espírito de um povo, igualmente é a lei 
compenetrando todas as suas relações, os costumes e a consciência de seus 
indivíduos, assim a constituição de um povo determinado depende, em 
geral, do modo e da cultura da autoconsciência do mesmo; nessa reside 
sua liberdade subjetiva, e com isso a efetividade da constituição”. 
HEGEL, G. W. F. Linhas fundamentais da filosofia do direito. Trad. Paulo 
Meneses. São Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2010, p. 259. 
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ética hegeliana está, portanto, na inclusão da alteridade como 
intrínseca à própria racionalidade, ampliando o conceito de 
razão. A efetivação da liberdade na história é dependente da 
interação dos agente livres. Como cada sujeito é parte 
integrante do todo – mas uma parte única do todo –, é na 
relação com o outro, na convivência em uma comunidade 
intersubjetiva, que cada agente é responsável e participa do 
autoconhecimento (ou autorrealização) da razão na história 
humana. É nisso que consiste a liberdade do espírito: não no 
isolamento – por meio da negação dos outros –, mas na 
convivência, no reconhecimento de todos como seres livres. 
Esse reconhecimento é próprio da lógica dialética, isto é, não 
separar-se do outro, mas superá-lo na busca do eu 
dominante, do espírito objetivo.  

A alteridade na dialética hegeliana não é a 
consideração do outro como um sujeito transcendental, mas 
todo o conjunto de corporações sociais e instituições 
públicas que fazem parte da vida: a família, a sociedade e o 
Estado. Segundo a Filosofia do Direito, a família é somente o 
início do processo em direção à concretização da liberdade. 
A sociedade deverá introduzir os mecanismos responsáveis 
pelo reconhecimento de si sem com isso enfraquecer a esfera 
familiar. Nessa parte do sistema hegeliano ocorre um 
equilíbrio entre direitos individuais fundamentais e 
substancialidade ética, só compreensível mediante a lógica 
dialética, já que esta permite a compreensão dos direitos 
individuais como direitos superados e guardados em direitos 
universais concretos, assegurados posteriormente pelo 
Estado.  

A liberdade objetiva no sistema dialético hegeliano 
significa reconhecer-se a si mesmo na diferenciação com o 
outro; isto é, manter-se autônomo (em si) no seu outro. A 
autonomia kantiana, subjetiva, carece desse momento de 
efetivação da liberdade prática. O reconhecimento 
intersubjetivo afasta a liberdade hegeliana do individualismo 
presente na teoria liberal e a eleva à dimensão social, 
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comunitária, pois é na alteridade que a liberdade se realiza, é 
a partir da mediação com o outro que a liberdade se objetiva. 
Por isso, Hegel argumenta que seu sistema do direito é o 
plano da liberdade efetivada, da liberdade objetiva.  

 
4. Sistema dialético hegeliano e liberdade negativa 

 
A autodeterminação da razão em Hegel não é, 

portanto, o mesmo que a autonomia kantiana, pois não 
significa o sujeito ordenado por sua própria razão, mas a limitação 
imposta pelo outro e que possibilita a diferenciação de 
ambos. Determinação na dialética hegeliana é o 
reconhecimento a partir da exteriorização e da limitação com 
o outro, estabelecendo, assim, semelhanças e diversidades. A 
afirmação recíproca dos membros comunitários que ocorre 
no momento do reconhecimento é, portanto, isenta de 
coerções, o que possibilita espaço para a liberdade. Na 
medida em que dois sujeitos se reconhecem como homens 
livres – identidade intersubjetiva –, a liberdade plena é 
efetivada. O sujeito só se realiza livremente quando 
reconhece também a liberdade do outro. 

Dentro desse sistema dialético, o livre-arbítrio é ainda 
um momento imediato e indeterminado da liberdade (ou 
vontade livre), é ainda um plano contingente, sem as 
mediações responsáveis pela verdadeira efetivação da 
vontade – e presente no primeiro estágio de desdobramento 
da ideia da liberdade, no Direito abstrato. Portanto, se o livre-
arbítrio na moral kantiana – compreendido como sinônimo 
de liberdade negativa – era o arbítrio determinado pela razão 
do próprio sujeito transcendental, em Hegel o arbítrio – 
momento ainda abstrato – é determinado pela 
intersubjetividade.6 

                                                           
6 “Visto, pois, que somente o conteúdo formal da autodeterminação livre 
é imanente ao arbítrio, mas que o outro elemento é algo que lhe é dado, 
o arbítrio pode sem contradição – se ele deve ser a liberdade – ser 



VOLUME 3 - ÍTALO ALVES; ÉMERSON PIROLA (Orgs.) | 93 

 
Hegel não considerou a igualdade e a liberdade como 

direitos naturais do ser humano. Na ética hegeliana não há a 
concepção de liberdade natural como uma capacidade humana 
essencial ou mesmo potencial. Há apenas um conceito 
abstrato, um livre-arbítrio indeterminado e incapaz de, 
sozinho, autodeterminar um sujeito. Há a desigualdade 
natural, a diversidade, que precisa ser mediada pelas 
instâncias responsáveis pelo reconhecimento. Cada sujeito é 
uma parte do todo, parte que contém o todo. Contudo, o 
todo nele mesmo, carente das partes que o determinam, é 
pura indeterminação. Assim, cada sujeito, como parte 
integrante e única desse sistema, ao se reconhecer como livre 
em cada escolha individual e reconhecer o outro também 
como livre, afirma o seu ser, ou seja, afirma sua identidade, 
que, na verdade, é a expressão particular da própria 
totalidade. Logo, o autorreconhecimento da razão é a 
explicitação da liberdade como vontade livre.7 

Cabe aqui uma questão: Hegel compreendeu esse 
primeiro estágio abstrato e subjetivo – que é o livre-arbítrio 
– como sinônimo de liberdade negativa?  

Na visão de Hegel, somente em certo sentido é que a 
liberdade pode ser denominada negativa. Ou seja, apenas 
como uma liberdade teórica. No campo prático, isto é, no 
campo próprio da liberdade – da liberdade que emerge na 

                                                           
chamado de uma ilusão”. HEGEL, G. W. F. Linhas fundamentais da filosofia 
do direito. Trad. Paulo Meneses. São Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 
2010, p. 65.  

7 “Somente nessa liberdade a vontade está pura e simplesmente junto de 
si, porque ela não se relaciona com nada que não seja ela mesma, com a 
qual, assim, desaparece toda relação de dependência de qualquer outra coisa. 
Ela é verdadeira, ou melhor, a verdade mesma, porque seu determinar 
consiste em ser nisso seu ser-aí, quer dizer, enquanto mantendo-se frente 
a si mesma, o que é seu conceito, ou então porque o conceito puro tem, 
por seu fim e sua realidade, a intuição de si mesma”. HEGEL, G. W. F. 
Linhas fundamentais da filosofia do direito. Trad. Paulo Meneses. São 
Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2010, p. 69. 
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lógica da natureza –, ela precisará de um grau mínimo de 
determinação.  

 
Quando esse um lado da vontade, aqui determinado 
– essa possibilidade absoluta de poder abstrair de toda 
determinação em que me encontro ou que pus em 
mim, quando a fuga para fora de todo conteúdo, 
enquanto seria um limite, é isso a que a vontade se 
determina; ou então quando ela é o para si retido pela 
representação enquanto liberdade, é a liberdade 
negativa ou a liberdade do entendimento. – É a 
liberdade do vazio, que, erigida em figura efetiva e 
em paixão e permanecendo nesse caso simplesmente 
teórica, torna-se no domínio religioso o fanatismo da 
pura contemplação dos hindus; mas quando se volta 
para a efetividade, torna-se no domínio político 
como no domínio religioso o fanatismo da 
devastação de toda ordem social subsistente e a 
eliminação dos indivíduos suspeitos a uma ordem, 
assim como se torna a aniquilação de toda 
organização que quiser de novo pôr-se em relevo.8 

 
A primeira fase do desdobramento da liberdade na 

Filosofia do Direito de Hegel, mesmo sendo a fase mais 
abstrata, já exige uma conceituação que permita ao  menos 
um grau mínimo de positividade. Hegel usa o termo subjetivo 
para designar essa liberdade do estágio abstrato. Desse 
modo, liberdade negativa nesse sistema dialético não pode ser 
sinônimo de liberdade subjetiva. O uso da concepção negativa 
parece comprometer a própria metodologia dialética, na 
medida em que um pólo negativo, puramente considerado, 
não é capaz de iniciar um jogo de opostos.  

 
 

                                                           
8 HEGEL, G. W. F. Linhas fundamentais da filosofia do direito. Trad. Paulo 
Meneses. São Leopoldo, RS: Ed. UNISINOS, 2010, p. 58.  
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HEGEL E PEIRCE: A EPISTEME DO 

DISCURSO E DO FATO  

Tiziana Cocchieri1 
 

Não há como negar que em seu bojo a filosofia, além 
da busca da racionalidade, traz consigo pretensões de dizer 
algo sobre a vida, sobre a realidade que não esteja reduzida 
ao plano do discurso científico, que não parta de enunciados 
mensurados a partir de condições ideias. Neste sentido, tanto 
o conceito de cotidiano ou de mundo vivido cresceram em 
importância, principalmente nas áreas pertinentes aos 
estudos da filosofia da linguagem. Quando estamos a 
raciocinar e fazer deliberações no plano cotidiano não nos 
vem à consciência as divisões categoriais dos tipos de 
raciocínio que estamos utilizando, como por exemplo, não 
classificamos os tipos de raciocínio enquanto deliberamos 
no plano do mundo vivido, ou seja, neste plano não nos 
ocorre que estejamos hora deduzindo, hora induzindo ou 
hora abduzindo. Estas taxonomias são consequentes da 
pretensão de sistematizar um saber, movendo-se em 
métodos analíticos e dialéticos que nos proporcionam o 
rigor ao postularmos aferições sobre o que tangenciamos 
pesquisar. No entanto, ao formularmos teorias, além de 
serem discernidas em seus limites, são potencializadas nas 
exposições lógico-discursivas, em que há reversibilidade e 
causalidade linear, como também que corresponda ao 
mundo dos fatos. 

De modo recorrente, a importância de se categorizar 
as formas de raciocínio aparecem ao longo da história da 
filosofia, de modo introdutório, quer pela exposição 
silogística que privilegia a dedução como forma de raciocínio 

                                                           
1Doutoranda em Filosofia pela PUCRS, tiziana.cocchieri@acad.pucrs.br. 
Professora Assistente do Departamento de Filosofia da UNIR. 
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mais eficiente, ou como em Frances Bacon ao enfatizar o 
raciocínio indutivo, ou ainda como visto em Peirce, ao 
inserir nesta categoria de modos de raciocínios lógicos o 
modo abdutivo, como ele próprio argumentou, ser esta uma 
indispensável forma de raciocínio geradora de novas 
hipóteses plausíveis. Logo, enfatizamos aqui, que salvo os 
pontos de divergência notórios, de tipo opositor entre senso 
comum e conhecimento científico, há idiossincrasias não 
hierarquizáveis nos planos representacionais do discurso e 
do plano dos fatos que por vezes são negligenciadas, porém, 
estão relacionadas de modo indissociável, como no 
movimento inverso, ao serem feitas as transliterações do fato 
para o plano discursivo, pois uma fonte de crenças 
justificadas retroalimenta sua outra ponta, corroborando 
para que a melhor escolha na fixação da crença justificada 
seja feita, principalmente em casos em que a pretensão de 
correspondência entre os planos do discurso e do fato é 
notória. 

Com isso não buscamos esmiuçar as características 
pertinentes ao plano do mundo dos fatos, dimensão 
teorética e tampouco do mundo vivido. O que buscamos 
ressaltar é que há alguns degraus epistêmicos entre estes 
planos que poderiam ser apontadas hipóteses que descrevam 
o processo de adequação sintática, semântica e pragmática 
de transição de um para outro plano, como dito 
anteriormente, considerando suas diferenças e 
peculiaridades. 

Seria importante traçar algumas condições 
metodêuticas de dialética e análise quanto à determinação 
conceitual, com vistas ao projeto de dizermos o que as coisas 
são, perpassando pela aparente contradição de determinar 
algo de modo indeterminado, em qualquer um dos planos. 
Em outro dizer, o que estamos fazendo quando 
determinamos o que algo é explicitado na sentença 
tautológica de A=A, ao afirmar o que é como idêntico a si 
mesmo, estamos a afirmar o que exatamente?  
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Neste sentido, seguindo em um viés coerentista, que 

parte do reconhecimento do concreto em face da 
formulação de teorias filosóficas ligadas a um movimento de 
interpretações metafísicas sobre como esse processo e 
estruturação se configuram, e partindo dos modelos 
propostos por Hegel e Peirce na dialética e semiótica 
respectivamente, procuramos levantar algumas questões 
sobre as bases que configuram uma estrutura interpretativa 
de realidade. Obviamente, por ser este um espaço limitado 
para dar conta desta proposta hercúlea, o que intentamos é 
fornecer uma topologia que, em linhas gerais, indique os 
caminhos que corroborem para o curso desse processo de 
decupagem conceitual. 

Em parte, a negligência dos degraus subjacentes da 
construção de leitura de realidade está vinculada à qualidade 
dos modos de raciocinar, que, por vezes, podem ser 
reduzidos à razão de tipo instrumental, aduzidas do 
desenvolvimento científico-tecnológico amplamente 
exposto pela escola crítica. A fixação de crenças referente a 
este modelo de realidade tecnicista, associado a certa 
concepção de realismo ingênuo intrínseco à vida cotidiana, 
como também o reducionismo racionalista e outros pontos 
que apelam ao imediatismo da experiência contingenciada, 
condicionam a não levar em conta as estruturas metafísicas 
imbricadas no processo epistemológico, que servem de base 
para pensarmos o mundo de modo mais abrangente, com 
disposição para vertigem, considerando sua condição abissal.  

Em síntese, para pensarmos de forma lógica, por 
meio de uso de operações que envolvem as formas de 
raciocínio em sua ampla realização, assim como os métodos 
de investigação, ao atribuir a seres e eventos no mundo 
adjetivações, seria necessária a apresentação de suas bases 
conceituais que estejam contidas as formas de se pensar a 
gênese dos processos de formação do que vemos no mundo, 
incluindo neste plano o viés metafísico. Como argumenta 
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Manfredo A. de Oliveira2 ao referir-se ao pensamento de 
Wandschneider, expressando que: 

 
É essencial, no contexto do debate atual, dar-se 
conta de que a filosofia idealista objetiva da natureza 
de Hegel se opõe claramente à mecânica de Newton 
e se situa, assim, não só verbalmente, mas no que diz 
respeito ao conteúdo, do lado da crítica einsteiniana 
a Newton: se a mecânica de Newton conhece 
fundamentalmente apenas o movimento relativo dos 
corpos materiais, então constitui propriamente o 
novo da postura da teoria da relatividade de Einstein, 
justamente a admissão da velocidade da luz que tem 
como consequência que a luz não pode mais ser 
pensada de acordo com o modelo do corpo material. 
(...) A pergunta que daqui brota é: se mesmo levando 
em consideração a diferença fundamental de 
posturas, não se mostra aqui uma correspondência 
objetiva com a determinação conceitual de Hegel. 

 
Seguramente a ciência pensa de forma lógica, no 

entanto, um dos princípios basilares para se pensar a lógica 
tange o conceito de identidade, que, por sua vez nos diz que 
um algo é igual a ele mesmo. Na citação acima, que 
caracteriza-se como um fragmento ilustrativo de um 
contexto mais amplo e complexo, a teoria hegeliana, que ao 
ser elaborada era peculiarmente especulativa e metafísica, 
“materializa-se” nas reflexões einstenianas ao considerar a 
lógica dialética como ferramenta para se pensar a natureza 
da luz, de seu comportamento ambiguo, ora discreto 
(partícula/foton), ora contínuo (onda). Em outro dizer, em 
tempo posterior ao da elaboração da lógica dialética, houve 
assimilação do modo do pensamento dialético associado à 

                                                           
2 OLIVEIRA, M. A. Teoria da Relatividade e Filosofia da Natureza. In: 
HELFER, I.; RONHDEN, L.; CIRNE-LIMA, C. Dialética e Natureza 
(Orgs.). Caxias do Sul, RS: Educs, 2008, pp. 51-78. 
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formulação da teoria e posteriormente à sua comprovação 
empírica, ainda que não houvesse uma menção direta a 
Hegel.  Neste ponto, ao contrário do modo de ser da lógica 
clássica, entendemos que a semântica não pode ser preterida 
ou reduzida à pura sintaxe. Com vistas a um finalismo, tanto 
sintáxe como semântica se complementam e ambos estão 
imbricados em uma estreita relação indissóciável, como 
ilustrado na citação acima. O estudo ontológico da luz foi 
determinante para que pudéssemos entender as leis que 
atuam sobre a luz, ou quais padrões ela pode ser 
determinada, assim como a forma lógica a ser aplicada neste 
contexto de compreensão de sua natureza ontológica. Mas, 
afinal, ao buscar definir a natureza da coisa ou esse algo ou 
padrão que tange sua identidade, que nos permite perceber a 
coisa como ela mesma (princípio de identidade)3, o que é esse 
algo e o que tem ele a ver com o sistema da lógica?  

                                                           
3 Peirce entende que o princípio de identidade aplicado à matemática é 
inútil para validar um raciocínio, no sentido em que “continuamos a crer 
naquilo que acreditamos até hoje, na ausência de qualquer razão em 
contrário” (CP 3.182). Dewey (LogiC: The Theory of Inquirity. New York: 
Henry Holt and Company, 1938, XVII, p. 335) atribui o enfoque da 
lógica aos termos em relação analisados mediante seu “estado” 
semântico, a saber, nas palavras de Dewey: “The relation of friend-friend 
is symmetrical in a given or specified case. But it is mmy-1JlLl1ly. A and 
B are friends in a reciprocal sense. But A may have C, D, E ... as friends 
and B may have N, 0, P... as friends. Nothing follows as to the relation 
of friendship, indifference, or enmity e:risting among these other terms 
as between friends of Band A. However, in the situation illustrated in the 
saying "Love me, love my dog," the relation of friend-friend is so 
conditioned that B cannot be a friend of A unless B is also the friend of 
C, who is a friend of A. This type of relation is exemplified in the case 
of some blood-kinship, bloodbrotherhood, and secret-society relations, 
where each related member is bound to defend and support every other 
member, independently of prior acquaintance. The relation is still 
manymany, but a system is so constituted that the relation of transitivity 
holds between the elements of the system that ha,Te many-many 
relations taken severally. \Vhen the relation is not determined by co-
presence in a system, the many-many relation is too indeterminate to 
permit of transitivity. Mathematics is the outstanding exemplar of a 
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Ao aprofundarmos o olhar ou ampliarmos o campo 

de visão, nos deparamos com modelos teóricos de realidade 
que, por vezes, não se enquadram às experiências cotidianas, 
ou ainda que são contraditórios a outros modelos de 
construtos teoréticos concorrentes. Logo, como e a partir de 
quais critérios devemos selecionar um modelo de realidade e 
conectar os termos: mundo, plano da experiência (factual) e 
linguagem conceitual? No plano do discurso o que a tradição 
nos fornece como descrição poderia se fazer suficiente, 
porém no plano da experiência não se aplicaria 
satisfatoriamente pensar tão somente em entidades lógicas, 
sem levar em conta sua aplicabilidade, efetividade e/ou 
correspondência no mundo do plano da experiência.  

Ou seja, quando consideramos nossos conceitos 
como categorias, ao descrevermos a realidade como um todo 
ou mesmo em seus aspectos generalizados, esta estratégia se 
mostra passível de ser questionada em sua correspondência 
com a realidade, pois os limites demarcatórios tangem a 
configuração do que algo é, de como se distingue do outro e 
a partir de quais critérios são aplicados princípios de modo 
que essa linha demarcatória, entre um algo e sua alteridade, 
não sejam delineados de modo arbitrário. Em outro dizer, 
toda e qualquer coisa que possa ser realidade para nós, 
quando se pensa em ser, deduz-se a próxima categoria, ou 
seja, um ser determinado. Em síntese, a questão posta é qual 
o padrão a ser requerido de modo que possamos medir o 
conceito de determinação? 

Em princípio, buscamos reconstruir um fragmento 
do pensamento de Hegel para lançar bases para esta reflexão, 
partindo de uma breve apresentação do conceito de ser de 
Hegel, que seria o ponto de partida para a cadeia dialética a 
ser gerada, de modo que desemboque na construção de 

                                                           
system in which terms have many-many relations to one another, and yet 
the rules of operations determining the system are such that one-one 
relations can be instituted whenever it is necessary”. 
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conceitos gerais, esses, por sua vez, indispensáveis para a 
construção da realidade. Segundo nos apresenta Taylor, ao 
referir-se sobre as primeiras páginas da Ciência da Lógica 
aponta o ser como:4 

 
Comecemos com a noção simples do ser e veremos 
que ela é inadequada. Nada simplesmente é, sem ter 
alguma qualidade determinada. O ser simples, que 
nada foi além disso mesmo, isto é, que não foi nem 
animal, nem vegetal, nem mineral, etc., seria nada; e 
reciprocamente, esse nada que é puramente 
indeterminado é o puro ser. (...) Não podemos 
caracterizar a realidade apenas com ela [noção de 
ser], sendo forçados a avançar para uma noção do 
ser enquanto ser determinado, que possui uma 
qualidade e não outra. (2014, p. 261, § 3).5 

 

Em outro dizer, o ser só pode ser pensado na 
realidade de modo determinado (Dasein), que desemboca 
como resultado de um primeiro movimento dialético, do ser 
e do não-ser. Ainda quanto ao conceito de ser, segundo 
Taylor (p. 262, § 3), Hegel “entrelaça uma quantidade de 
linhas avulsas sem distingui-las claramente”, o que dificulta 
o trabalho de interpretação de seus escritos. Para tanto, nos 
apoiamos em ombros de gigantes que desenvolveram 
estudos robustos e revisados sobre a obra de Hegel, como a 
realizada pelo canadense Charles Taylor (citado 
anteriormente), Vittorio Hosle e Cirne-Lima.  

Iniciando pela argumentação de Taylor, Dasein, ou 
Ser Determinado6, é um conceito spinozista que estabelece a 

                                                           
4 HEGEL. Ciencia de la Lógica. Trad. Augusta Mondolfo e Rodolfo 
Mondolfo. 5ª Edição. Buenos Aires: Ed. Solar S.A., 1982. 

5 TAYLOR, C. Hegel: Sistema, método e estrutura. Porto Alegre: Realizações 
Editora, 2014. 

6 Não intentamos com isso transpor toda a sistêmica hegeliana em sua 
íntegra, tampouco tecer comentários minuciosos a respeito de seu 
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relação entre a realidade e a negação, pois toda determinação 
requer negação, de modo que nossos conceitos descritivos 
são contrastados com outros conceitos. A caracterização do 
Dasein como possuidor de certas qualidades é a negação de 
que não sejam outras. Neste sentido, há um argumento 
subjacente aos contrastes que nos servem de referência ao 
fazermos descrições da realidade, com a necessidade de 
serem exemplificados; como, por exemplo, ao definir a cor 
vermelha, ao determiná-la, ela deixa de ser todas as demais 
cores, sendo determinada como vermelha, em que não ser as 
demais cores seria o teor de negação, para este contexto 
explicativo (TAYLOR, 2014, p. 263, § 1 e 3).7 

Em outro dizer, algo só possui um ser quando possui 
um limite contrastivo. Porém, o limite referido não se 
configura em termos quantitativos, não se trata de dimensão 
espaço-temporal, mas uma dimensão lógica, referente a um 
limite qualitativo. Essa poderia ser apontada como a dimensão 
que Peirce chama de Primeiridade, ao descrever as categorias 
fenomenológicas pertinentes a seu sistema. Ao designar a este 
“topos”, o lugar de primeiridade, a existência da pura qualidade, 
em que a alteridade e a regularidade (lei) não fazem parte, 
apenas a pura qualidade, o simplesmente Um, sem outro igual, 
Peirce aponta para o fundamento categorial dos elementos no 
mundo, ou seja, a pura qualidade, em que cada um é um, sem 
poder ser comparado, sem poder ser dito nada sobre a pura 
qualidade. Porém, como é se se perceber este plano não pode 
ser vivenciado em nossas experiências, pois não temos acesso 

                                                           
construto idealista. Para este contexto, tratamos do conceito hegeliano 
de ser como estofo e trampolim para iniciarmos uma reflexão 
concatenada ao contexto contemporâneo de visão de mundo, lançando 
um olhar realista sobre a filosofia espulativa de Hegel, tal qual o faz 
Oliveira ao comparar o sistema hegeliano às descobertas einstenianas. A 
proposta, como bem aponta Cirne-Lima, é de trabalhar com o corrolário 
hegeliano revisado por estes comentadores citados no corpo do texto. 

7 TAYLOR, C. Hegel: Sistema, método e estrutura. Porto Alegre: Realizações 
Editora, 2014. 
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a uma realidade espaço-temporal de pura qualidade, os planos 
fenomenológicos em conjunto são irredutíveis (primeiridade, 
secundidade e terceiridade) para nós, estão entrelaçados 
indissociavelmente, só se separam por um esforço mental de 
abstração. Logo, a conexão entre esta categoria 
fenomenológica descrita por Peirce, a saber, de primeiridade 
e o plano da realidade se apresenta de modo ideal, assim como 
em Hegel.  

Neste sentido, entendemos que o movimento 
dialético, como apontado por Hosle, se estrutura de modo a 
priori, cujo ponto de partida remete à ontologia das coisas no 
mundo, com pretensão de correspondência entre a sua forma 
sistematizada, que descreve o mover da consciência, para sua 
corporalidade particularizada no mundo8. Porém, para que 
não haja confusão terminológica, tampouco tenhamos que 
entrar em digressões a cerca da noção de lógica hegeliana, 
como posto anteriormente, convém apontá-la como processo 
metalógico, por transitar em campo metafísico.  

Com isso, concentramos agora no ponto que faz 
mover (não mais o que principia) o processo dialético, a saber, 
sobre a negatividade intrínseca do movimento dialético que 
engendra o ser, existir envolve certa natureza determinada, 
visto que ser deve ter aplicação e que só pode ser assim 
mediante uma determinação, ou seja, certas propriedades que 
sirvam de critério para que se diga que algo pertence à 
realidade, dizendo o que ela é nesta mesma realidade. Em 
consequência, segue-se a exposição do ser determinado a 
partir da argumentação de Taylor (2014, p. 274, § 6):9 

 

                                                           
8 HÖSLER, V. O Sistema de Hegel: O idealismo da subjetividade e o problema da 
intersubjetividade. Trad. Antonio C. P. de Lima. São Paulo: Ed. Loyola, 
2007, p. 25 e 27. 

9 TAYLOR, C. Hegel: Sistema, método e estrutura. Porto Alegre: Realizações 
Editora, 2014. 
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Ora, Hegel chama esse ser de ‘o uno’; e podemos 
vislumbrar a lógica subjacente a isso, mesmo que a 
derivação feita por Hegel pareça muito mais 
fantasiosa. Com efeito, um ser desse tipo só pode ser 
isolado, isto é, distinguido de outros, por algum 
procedimento enumerativo. Em outras palavras, só 
podemos identificar um ser particular desse tipo 
atribuindo-lhe algum número numa série ou alguma 
posição ordinal. Porque todos os seres desse tipo são 
idênticos pelo fato de não terem qualidade 
determinada; eles só podem ser distinguidos 
numericamente. 
 

 O uno é diferenciado por meio do contraste com 
outros, o que implica em introduzir os termos referentes à 
ordem, distinção e à similitude, inseridos em dimensão 
quantitativa, referentes ao contínuo e ao descontínuo em que 
a determinidade é suprassumida. Neste sentido, a 
determinação da identidade é resultado do movimento 
dialético de negatividade autorreferente. Logo, se trata de 
uma relação mais complexa a que de uma simples 
identidade10, mas é um limite que se impõe como negação de 
todas as outras alteridades.  
 Cirne-Lima, outro grande pesquisador brasileiro e 
estudioso da obra de Hegel, em seu livro Dialética para 
Principiantes, descreve um processo anterior aos escritos 
hegelianos referentes à doutrina pitagórica, que tange o 
desenvolvimento dos jogos de oposição platônicos e 
neoplatônicos, em que descrevem que o Um se opõe ao 
Dois, e dessa oposição derivam os números 1 e 2, “mas, que 
é preciso haver síntese, é preciso pensar o 1, como também 

                                                           
10 Quanto ao movimento dialético pertinente à identidade, há graus de 
complexidade mais profundos ao que apresentamos aqui, pois há 
desdobramentos do ser, da essência e da aparência, que não podemos 
abordar aqui. Vide prefácio de HEGEL, G. W. F.. Ciencia de la Lógica. 
Tradução direta do alemão, de Augusta e Rodolfo Mondolfo. 5ª Edição. 
(PDF): Ediciones Solar, 1982. 
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o 2, como elementos de um novo conjunto, e aí surge o 3”, 
em que, de maneira bastante simplificada, a tese é o 1, 
antítese é o 2 e a síntese o 3.11 Nesta “mística pitagórica” está 
contida uma reflexão sobre as substâncias elementares, que 
conforme combinadas entre si formam os demais seres no 
mundo, apresentando uma lista dos dez pares de contrários, 
a saber: Limitado/Ilimitado, Ímpar/Par; Uno/Múltiplo; 
Direita/Sinistra; Macho/Fêmea; Quieto/Móvel; 
Reto/Curvo; Luz/ Trevas; Bem/Mal e 
Quadrado/retângulo.12 Estes opostos são como elementos 
constitutivos dos seres existentes, referente à sua 
constituição interna, a de cada coisa, de cada qualia no 
mundo. 
 Ainda no viés da argumentação de Cirne-Lima, ele 
aponta na metafísica de Aristóteles elementos que expõem a 
relação que designa a construção teorética dos fundamentos 
da realidade, a saber, “as mesmas leis que regem a articulação 
do discurso lógico, regem também o curso das coisas e as 
relações entre as coisas. Em outro modo de expressar, as 
grandes leis da lógica são também as grandes leis da 
ontologia”.13 Com isso, percebemos o paralelo estabelecido 
desde Aristóteles, entre a construção da teoria sobre a 
realidade e o fundamento da mesma. Este tipo de razão 
“observadora” atribuída à necessidade racional, projeta-a na 
natureza, sem considerar que esta mesma natureza possa se 
fazer a si mesma, engendrando em si uma auto-organização. 
Neste sentido, como exprimir a inteligibilidade do cosmos e 
sua racionalidade através de um corolário conceitual? 

                                                           
11 CIRNE-LIMA, C. Dialética para Principiantes. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1997, p. 27. 

12 Apud, CIRNE-LIMA, C. Dialética para Principiantes. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1997, p. 28. 

13 CIRNE-LIMA, C. Dialética para Principiantes. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1997, p. 63. 
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 Retomando a sistemática peirceana, se admitirmos 
que o objeto desperta em nós o desejo de conhecermos, o 
primeiro passo é observá-lo, o que nos remete novamente à 
razão observadora. A objetividade decorrente das 
descobertas científicas toma como princípio esta razão, em 
que podemos dizer conhecer bem determinado objeto, 
permitindo que o mesmo, em sua aparência, nos conduza a 
representá-lo segundo uma forma, a que melhor lhe couber, 
que, segundo Peirce, será profícua se ultrapassar a resistência 
oferecida pelo próprio objeto observado (CP 8.330)14.  

Na ciência, assim como em todo conhecimento,  
duvidamos por percebermos que as nossas crenças 
anteriores não se sustentam diante da ação da razão 
observadora. Sendo assim, não podemos partir de dúvidas 
simuladas ou experimentos encenados, que principiem de 
condições ideais, artificialmente criadas, mas a investigação, 
seja ela qual for, deve iniciar de uma pergunta genuína, de 
uma dúvida não simulada, extraída do plano da própria 
realidade, na perspectiva da experiência vivida15. Todavia, o 
conhecimento depende de outros conhecimentos anteriores, 
e neste sentido ele é inferencial. Nas palavras de Peirce: 
 

Antes que possamos acometer qualquer ciência 
normativa, qualquer ciência que proponha separar as 
ovelhas das cabras, está claro que deve haver uma 
investigação preliminar que justifique o intento de 
estabelecer tal dualismo. Esta deve ser uma ciência 
que não trace nenhuma distinção entre o bom e o 
mau em nenhum sentido, senão que simplesmente 

                                                           
14 A citação refere-se PEIRCE, C.S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. 
Ed. Hartshorne, Weiss & Burks. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1935, 
1958. A notação que está sendo adotada deve ser lida como no exemplo: 
CP 1.545-559 Collected Papers (CP), seguido do volume (8) e parágrafo 
(330). 

15 O pleonasmo usado aqui tem a função de enfatizar a afirmativa 
proposta. 
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contemple os fenômenos como são, que 
simplesmente abra seu olhos e descreva o que vê; 
(...). Seguirei a Hegel ao chamar esta ciência de 
Fenomenologia, embora eu não a restringirei à 
observação e à análise da experiência, mas a 
ampliarei até descrever todas as características que 
são comuns a tudo o que é experimentado ou 
poderia possivelmente ser experimentado ou tornar-
se um objeto de estudos de algum modo direto ou 
indireto (CP 5.37). 
 

 Peirce afirma que as teorias pouco tem a ver com o 
cotidiano, com o mundo vivido, com o plano da experiência. 
Logo, não havemos de esperar das ciências normativas 
conselhos práticos, pois as ciências não estariam associadas 
a fenômenos particulares. O raciocínio teorético não nos fala 
sobre condições gerais pelas quais os fenômenos devem 
relacionar-se com seus fins. De acordo com o pragmatismo 
peirceano, as ciências normativas tratam da ação concebida, 
que é distinta da ação prática, em que “cada verdade que 
proporcione os meios para prever o que irá acontecer sob 
qualquer condição concebível é cientificamente 
interessante” (CP 7.186). Embora as ciências normativas 
tenham pertinência prática quando se referem a ação, sem 
que estejam construindo mais que meros raciocínios como 
proposições que corroboram ao exercício propedêutico, 
separado da vida humana. 
 Na argumentação de Barrena16 sobre o construto 
sistêmico de Peirce, aparece a origem do termo 
“normatividade”, neologismo criado pela escola de 
Schleiermarcher, referindo-se a: lógica, estética e ética, 
correspondendo à doutrina do verdadeiro, belo e bom. As 
ciências normativas constituem-se como possibilidade de 
exercer controle sobre a própria conduta controlada por uma 

                                                           
16 BARRENA, S. La razón creativa: crecimiento y finalidad del ser humano segun 

C. S. Peirce. Madrid: Ed. Rialp, 2007, p. 226. 
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consciência capaz de pensamento lógico, e a lógica é para 
Peirce a ciência normativa do raciocínio: “Lógica é a teoria 
do pensamento deliberado”, que implica em dizer que é 
controlado, tendo em vista algum propósito ou ideal. 
 Estaria fora da lógica aquele tipo de pensamento que 
está fora de nosso controle, como por exemplo o 
crescimento de nossos cabelos, o que não podemos ajuizar, 
ou seja, aprovar nem desaprovar.17 Neste sentido expandido, 
a lógica se preocupa com o finalismo do pensamento, com a 
verdade, ocupando-se de tipos de raciocínio que conduzam 
à verdade. Entretanto, a lógica normativa não deve ser 
confundida com a lógica formal, em que esta última é parte 
da primeira. Na argumentação de Peirce todo pensamento é 
realizado através de signos; a lógica pode ser considerada 
como a ciência das leis gerais dos signos, em que há três 
ramos principais: i) Gramática especulativa, ou teoria geral 
da natureza, que engendra o significado dos signos; ii) 
Crítica, que classifica os argumentos e determina sua 
validade e grau de força de cada classe; iii) Metodêutica, que 
estuda os métodos que deveriam seguir na exploração, 
exposição e aplicação da verdade, relacionadas entre si.18  
 Sendo assim, a gramática especulativa é uma teoria 
dos signos, que analisa os modos de raciocínio em seus 
últimos componentes, em que os signos estão relacionados 
a seus objetos. Por outro lado, a lógica, para Peirce, depende 
da ética. Ele afirma que a bondade ou maldade lógica, que 
poderiam ser tomadas como sinônimo de verdade e falsidade 
em geral, equivalem a uma particular aplicação da distinção 
mais geral entre bondade e maldade moral, ou do correto e 
do perverso.19 Em outra passagem ele descreve: 
 

                                                           
17 CP 5.130. 

18 CP 1.191. 

19 CP 5.108. 
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O controle do pensamento com vistas à sua 
conformidade a um modelo ou ideal é um caso 
especial de controle da ação para conformá-la a um 
modelo; e a teoria do primeiro deve ser uma 
determinação especial da teoria do último. Contudo, 
teorias especiais deveriam fazer-se repousar sempre 
sobre as teorias gerais das que são amplificações.20 

 
Peirce escreve que o estudo da ética é uma ajuda 

indispensável à compreensão da lógica. Segundo ele, o que 
dá unidade às ciências normativas é guiar-se pela razão como 
ideal último, sabendo descrever o que são nossos 
pensamentos, sentimentos e ações. Peirce assinala ainda que 
o procedimento dessas ciências não é dedutivo, porém, 
analisa os fenômenos relacionados à conformidade a 
determinados fins que são transcendentes ao plano 
fenomênico.21 Neste sentido, a lógica estaria imbricada à 
ontologia, à fenomenologia e à deontologia. 

Como aponta Silveira22, em uma primeira 
conferência (1898), “Peirce criava o ambiente dentro do qual 
desenvolveria uma longa exposição sobre o Raciocínio e a 
Lógica das Coisas, em Cambridge, Massachussets, para um 
público que certamente presava muito a eminência da vida 
intelectual”. O problema das generalizações e formulação de 
novos conceitos surgem quando a ciência parte de 
convicções e fundamentações positivadas encaixadas na 
pesquisa empírica. Quine23 descreve o empirismo moderno 
dividindo-o em procedimentos mal fundamentados que 
distinguem verdades de fato e as independentes do fato, ou 

                                                           
20 CP 2.198. 

21 CP 5.126. 

22 SILVEIRA, L.F.B. Incursões Semióticas. (Coleção CLE, v. 65). Campinas: 
ED. UNICAMP, 2014, p. 93. 

23 QUINE, W.V.O. De um ponto de vista lógico. São Paulo: Ed. UNESP, 
2010, pp. 37-39. 
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analíticas. Uma das implicações dessa tese de Quine é que a 
matemática se caracterizaria como linguagem tautológica, e 
toda ciência moderna está fundamentada na linguagem 
matemática, seguindo esse padrão na contemporaneidade. 
Posto que recorremos novamente ao pensamento de Peirce.  

Ao formular a noção de “raciocínio teoremático” 
(theorematic reasoning)24, Peirce lança a tese de que o melhor 
raciocínio é feito através de diagramas, em que o desafio é 
explicar como processos cognitivos individuais se 
transliteram para generalizações de linguagem sistematizada, 
afirmando que diagramas são similares quanto a 
representação informacional e dependentes de um sistema 
de representação escolhido. Ou seja, um modelo 
representativo só significa se estiver representando algo a 
alguém. Funcionaria como uma prova, porém, que só pode 
ser aceita se convencionada e anuída ao menos por algumas 
pessoas. Neste sentido, não se pode negar a possibilidade 
dos modelos mentais, como afirma Hoffman25: 

 
No pensamento diagramático testemunhamos uma 
interação entre um processo cognitivo interno e as 
regras objetivas e convenções de um sistema de 
representação escolhidos para construir diagramas. 
Estas regras estão ‘ancoradas’ no modo como uma 
certa comunidade, ou cultura, usa um sistema de 
representação. 
 

Logo, a ontologia não poderia estar desarticulada do 
processo de transliteração do discurso para o fato, pois a 
presença do sujeito, por fim a ao cabo da investigação, é 
determinante, de modo que sem a presença deste ou grupo 

                                                           
24 CP 2.267. 

25 HOFFMANN, M. H.G. Cognição e Pensamento Diagramático. In: 
QUEIROZ, J.; MORAIS, L. de. (Orgs.) A Lógica de diagramas de 
Charles Sanders Peirce: Implicações em Ciência Cognitiva, Lógica e 
Semiótica. Juiz de Fora, MG: Ed. UFJF, 2013, pp. 105-137. 



VOLUME 3 - ÍTALO ALVES; ÉMERSON PIROLA (Orgs.) | 113 

 
de investigadores, incorre-se no risco de jogar a criança com 
a água do banho. Como posto anteriormente, o finalismo se 
perde, o propósito da investigação se esvai, levando consigo 
o acenar da promessa de esclarecimento, de maioridade tão 
cara aos modernos. Em outro dizer e parafraseando Kant, 
anulando o ser, anula-se também os predicados decorrentes 
do mesmo. E que sentido haveria em pensar um mundo sem 
sujeitos, e quem o pensaria então, as máquinas? Que 
finalizemos, em meio a uma aporia no que poderia 
desembocar em infindável digressão. 
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FUTURO NA FILOSOFIA DA 

HISTÓRIA DE HEGEL: UMA 

SUGESTÃO METODOLÓGICA 

Ulisses Bisinella1 
 

O conceito de História é fundamental no 
entendimento da obra de Hegel, na medida em que sua 
apresentação se estende ao processo de desenvolvimento do 
Espírito em busca da consciência da liberdade. O mundo 
inicialmente é o substrato biológico, é a repetição ao longo 
dos tempos em milhões de anos e, posteriormente, está 
aliada à história humana, a qual se desenvolve somente entre 
80 e 100 mil anos, a partir de ações, tradições e memórias 
que superaram sua condição puramente natural. Na medida 
em que o ser humano toma suas decisões, mesmo que 
incipientes, surge a História Humana. Ela se caracteriza por 
modificações constantes, contrapondo-se à história natural, 
que passa por repetições e evoluções. Graças a ela, o ser 
humano toma consciência de sua liberdade, algo que em si é 
progresso do Espírito mesmo.2 Diz Jaspers que 

 
A História é a ação de nossos antepassados, que nos 
trouxeram até o ponto de onde prosseguimos 
incansavelmente. Desde tempos imemoriais, os 
homens se informavam a respeito da História 
recorrendo à lenda e ao mito; desde a invenção da 
escrita, a informação brota do registro de 
experiências e ações, registro que as livra do olvido. 

                                                           
1 Doutorando em Filosofia, PUCRS. E-mail: 
ulissesbisinella@yahoo.com.br.  

2 DALE, Eric. Hegel, the End of History, and the Future. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014. 
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A História, como ciência, tem propósito diferente. 
Desejamos saber o que efetivamente se passou. Em 
consequência, apegamo-nos às realidades ainda 
presentes ou as suas fontes: documentos, relatos de 
testemunhas, monumentos, realizações técnicas, 
produções artísticas e literárias. Percebemo-las 
através dos sentidos, mas isso há de fazer-se de 
forma que patenteie o sentido intencional nelas 
contido. A ciência estende-se até o ponto em que 
sejamos capazes de corretamente compreender os 
tangíveis registros do passado e até o ponto em que 
possamos verificar a correção dos testemunhos que 
nos oferece.3 

 

Dadas as devidas considerações sobre os 
conhecimentos limitados do ponto de vista antropológico e 
arqueológico, tal como a teoria da Evolução das Espécies de 
Charles Darwin surgida posteriormente4, Hegel propôs um 
ensaio do evolucionismo na Filosofia, ou seja, uma teoria 
que apresenta a História humana em sua tomada de 
consciência progressiva, em busca da perfeição. Sobre isso 
afirma-se que a 

 
Introdução à Filosofia da História conclui com uma 
reafirmação do ponto de vista do que a Filosofia 
percebe na história o desenvolvimento da ‘ideia de 
auto realização e, com efeito, da ideia de liberdade, a 
qual só existe como Consciência de liberdade’. Ver a 
história desse modo é como o ‘progresso do espírito’ 
é fornecer uma ‘teodiceia’, uma ‘justificação de Deus 
na história’, a qual ‘concilia o espírito com a história 

                                                           
3 JASPERS, Karl. Introdução ao Pensamento Filosófico. Rio de Janeiro: Cultrix, 
s.a., p.28. 

4 DARWIN, Charles. A origem das Espécies. Rio de Janeiro: Ediouro 
Publicações, 2004. 
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universal e a Efetividade’, mostrando ser ela a ‘obra 
de Deus’5. 

 

Alguns modelos da história tradicional são pensados 
como a descrição de uma sequência de eventos ou um relato 
ou estudo deles. Esses modelos, no entanto, não se 
enquadram na perspectiva de Hegel, pois para ele a História 
é uma percepção da ação do Espírito no mundo, desse 
modo, não uma sequência de eventos causais ou aleatórios, 
mas um planejamento e efetivação da liberdade, ou seja, uma 
reflexão filosófica da história propriamente dita. A História 
para Hegel, portanto, contempla o entendimento humano 
do mundo, não simplesmente o passado, mas o conjunto do 
seu desenvolvimento, do qual também podem fazem parte o 
presente e o futuro. 

Neste contexto surge a Filosofia da História, cujo 
papel é identificar o ser humano no mundo, algo que emerge 
de um espaço de inúmeras contingências e certezas, dentro 
de espaços sociais ao longo do tempo, tais como reformas 
sociais, catástrofes e descobertas científicas, sendo 
necessário um entendimento imanente desse 
desenvolvimento. Tornar a História um objeto é torná-la 
evidência da razão, ou seja, saber o que, como e o por que 
ela se desenvolve, além de pensar no seu futuro. 

O objetivo desse texto é propor, a partir de Hegel, 
uma possibilidade de leitura do futuro, não como 
determinação objetiva dos próximos acontecimentos, mas 
um ensaio que busca a tendência racional no mundo. Isso 
será possível concebendo a dialética como uma metodologia 
de interpretação, a partir de categorias presentes na Filosofia 
da História, tais como a variabilidade, a perfectibilidade, a 
liberdade e a infinitude. 

                                                           
5 INWOOD, M. J. Hegel, London: Routledge and Kegan Paul, 1983, 
p.187. 
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A concepção hegeliana da História aponta que o 

conteúdo dela no mundo é a própria razão, porque tem 
como causa e consequência o processo racional. Se isso é 
verdadeiro, pode-se perguntar sobre um sentido ou uma 
finalidade da história? Se esse processo é ordenado e esse 
princípio é radicalizado, porque não pensar num sentido da 
História a priori, ou seja, num sentido que independa da 
experiência?6 

A concepção de histórica desde Hegel até hoje 
passou por transformações, pois, após tantas controvérsias e 
abominações do século XX, tais como Auschwitz, e algumas 
em andamento no século XXI, como o fenômeno da 
imigração europeia e a crise ecológica, é insustentável que se 
defenda uma razão única na história. Esse trabalho não 
compartilha de um otimismo ou excesso de confiança, pois 
é inegável que a chave de leitura apresentada sobre a 
permissão de se pensar sobre o futuro e não somente sobre 
o presente deva ser um compromisso da Filosofia. O desafio 
é tornar viável a leitura sobre o presente e ir além dele, não 
para voltar-se a ele e encontrar a verdade, num presente 
eternizado, mas num presente que eternamente se renova, se 
transforma e evolui. Ao longo da Filosofia hegeliana 
encontram-se alguns indicadores dessa possibilidade, 
apresentados em seguida. 

                                                           
6 Outras perguntas surgem nesse contexto, existe um nexo causal 
necessário na história que elimina a liberdade ou o futuro está entregue 
ao livre exercício do ser humano? Se a razão governa a história, o futuro 
estará pré-determinado? Existirá o futuro? Será o fim da História algo 
previsto? Será a história determinada desde o início ou o seu transcurso 
depende da ação livre do homem? Porque o futuro é uma noção que 
Hegel tende a desviar-se de modo a evitar seu confronto direto, 
simplesmente afirmando que a história acaba em seu tempo? Porque não 
aceitar que a história continua, mesmo que não seja possível dizer como? 
Muitas dessas perguntas não possuem respostas tão indubitáveis, uma 
vez que certezas na Filosofia de Hegel são como tentar pegar água com 
as mãos, cedo ou tarde ela encontra um caminho de seguir em frente. 
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Na introdução da Filosofia da História, Hegel 

apresenta três categorias dialéticas que transitam nesse 
processo, a primeira delas é a variação, ou seja, as mudanças 
se produzem tanto no tempo como no espaço, de forma 
diversa e em constante sucessão de uns para outros, enfim, 
na história, um povo desaparece quando outro o substitui.7 
Essa categoria é apresentada também sob o aspecto da 
negatividade, pois o Espírito em sua evolução se transforma 
constantemente, ora construindo, ora destruindo, sendo 
representada pela Fênix, a ave mitológica que morre ao ser 
consumida pelo fogo, mas que ressurge de suas cinzas 
rejuvenescida.8 

A segunda categoria dialética presente nas Lições 
sobre a Filosofia da História que possibilita essa leitura é a 
liberdade, pois ela é conquistada ao longo da história, nas 
quais apresenta-se com seus desafios e necessidades para se 
concretizar. A liberdade pode ser considerada como o 
princípio que torna possível a História, a ponto de somente 
ter história quando ela pode ser vista com este princípio 
fundante, não simplesmente abstrato, mas objetivo. A 
liberdade é uma conquista, uma escolha em vista do futuro, 
por isso a Filosofia da História 

 
[...] conclui com uma reafirmação do ponto de vista 
de que a Filosofia percebe na história o 
desenvolvimento da ‘ideia de auto realização e, com 

                                                           
7 HEGEL, Georg Wilhem Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas em 
compêndio: 1830, Trad. Paulo Meneses, São Paulo: Loyola, 1995, Vol. I, II 
e III. Nesse mesmo sentido afirma Gadamer que “Hegel se usou de um 
instrumento mágico para descobrir o inquieto turbilhão da história 
humana, uma necessidade convincente e natural, a saber, a dialética.” 
GADAMER, Hans Georg, La dialetica de Hegel, 3.º ed., Trad. Manuel 
Garrido, Madri: Catedra, 1988, p.132. 

8 BELVEDRESI, R. E. El futuro y el tiempo histórico en la filosofía de 
la historia de Hegel. Revista Brasileira de Estudos Hegelianos. 212. Ano 10. v. 
18, p. 71–76, 2013. 
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efeito, da ideia de liberdade, a qual só existe como 
consciência de liberdade’. Ver a história desse modo 
e como o ‘progresso do Espírito’ é fornecer uma 
‘teodiceia’, uma ‘justificação de Deus na história’, a 
qual ‘concilia o Espírito com a história universal e a 
efetividade’, mostrando ser ela a ‘obra de Deus’.9 

 

A terceira categoria que possibilita a leitura proposta 
é a razão, pois para Hegel a História é obra do Espírito, 
iniciando pela consciência do sujeito até chegar a 
autoconsciência que se realiza no tempo. Isso significa que a 
História não é simplesmente pensada como um montante de 
fatos que dependem das decisões dos indivíduos, ela é mais 
do que isto, ela é um processo orientado pelo absoluto que 
se apresenta historicamente nos indivíduos e nas relações 
deles entre si. A razão se constrói em cada indivíduo, em 
cada relação e novamente expande-se nesse movimento para 
além de si mesmo.10 

A Filosofia da História apresenta a História como 
uma sequência gigantesca de fatos e eventos que tem 
realidade, estrutura e razão. A História apresenta as 
contradições porque também é racional, porque em última 
instância, a História é dialética. O processo histórico deve 
ser entendido muito além do que o ser, o nada e o devir do 
início da Ciência da Lógica.  

As categorias dialéticas acima descritas revelam que 
a transitoriedade (Vergänglichkeit) está de acordo com a ideia 
de um rejuvenescimento (Verjüngung) que indica uma 
convergência na ideia de progresso (Fortschritt).11 

                                                           
9 INWOOD, M. J. Hegel, London: Routledge and Kegan Paul, 1983, 
p.187. 

10 DALE, Eric. Hegel, the End of History, and the Future. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014. 

11 FLÓREZ, Ramiro, La dialéctica de la Historia en Hegel, Madrid: Editorial 
Gredos, 1983 e BRENCIO, F. Life and negativity. The inner Teleology in 
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As Lições sobre a Filosofia da História resumem a 

atuação do Espírito Absoluto (Razão) na História. Afirma-
se que ela revela os princípios universais do 
desenvolvimento humano no tempo, sendo a única obra que 
compreende integralmente o Espírito na sua evolução e na 
realização de sua natureza, que é a liberdade e, finalmente, 
expõe o sucesso dela. Então, “[...] a História é a 
autodeterminação da Ideia [sic] em progresso, o 
autodesenvolvimento do Espírito em progresso. Além disso, 
como o Espírito é livre por sua natureza interior, a História 
é o progresso da Liberdade.”12 

Porém, por muito tempo quase todo o estudo dessa 
obra em geral centrou-se sobre o passado e sobre presente, 
obedecendo a um preceito do próprio autor de que somente 
será possível afirmar algo na medida em faz parte destes dois 
momentos, ou seja, só é possível o conhecimento com 
certeza e verdade enquanto ele faz parte do universo de fatos 
e conhecimentos durante a história anterior ou no momento 
presente.13 Por isso que 

 
Ao conceber a história universal, tratamos da 
história, num primeiro termo, como de um passado; 
porém, tratamos também do presente. O verdadeiro 
é eterno em si e por si; não é nem antes nem amanhã, 
mas sim pura e simplesmente, no sentido absoluto 
presente. Na ideia [sic] se conserva eternamente o 
que parece haver passado. A ideia [sic] é presente; o 
Espírito é imortal; não houve um antes em que não 

                                                           
Hegel’s philosophy of Nature. Disponível em: < 
http://philpapers.org/rec/BRELAN-2>, Acesso em: 01 out 2015. 

12 HARTMAN, Robert. S. Introdução à Razão na História. In: HEGEL, 
Georg Wilhem Friedrich. A Razão na história: uma introdução geral à Filosofia 
da história. Tradução de Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001, 
p.17. 

13 Ao expressar essas posições isso significa que a teoria da história 
precisa ser reconstruída a partir de uma ontologia dialética. 
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existisse, não haverá um agora em que não exista; 
não tem passado, nem pode ser dizer que, todavia, 
não seja, mas sim que é absolutamente agora.14 

 

Em caso de defender a posição de que a realização 
da ideia divina está concentrada na situação histórica atual, 
esta fase do presente está ligada ao grande processo histórico 
mundial, onde cada liberdade dá a sua contribuição e essa 
reverte-se para o conjunto.15 Qual é então a tarefa da 
Filosofia da História? Qual a sua motivação? Para 

 
Produzir o conhecimento de Deus através de um 
conhecimento da história do mundo é a tarefa da 
Filosofia e, em especial, da Filosofia da História. 
Assim, a Filosofia é a Ideia divina, ou Razão, no 
processo de conhecer a si mesma. Além dessa 
missão epistemológica, a Filosofia também tem uma 
missão ética. Ao ver na História a realização, o 
desdobramento do plano divino, e supondo, por 
uma questão de definição, que Deus seja bom, esta 
visão da história necessariamente é otimista. O medo 
de acidente é superado na inobservância da 
contingência.16 

                                                           
14 HEGEL, Georg Wilhem Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas em 
compêndio: 1830, Trad. Paulo Meneses, São Paulo: Loyola, 1995, Vol. I, II 
e III, p.239. 

15 Se isto fosse verdade, diz Hartman que “Ao final do processo 
histórico, quando o Espírito já se realizou completamente, há um estado 
global de Razão universal, de toda a humanidade. Nele a Idéia absoluta 
estaria completa e a grandeza histórica e espiritual coincidem.” 
HARTMAN, Robert. S. Introdução à Razão na História. In: HEGEL, 
Georg Wilhem Friedrich. A Razão na história: uma introdução geral à Filosofia 
da história. Tradução de Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001, 
p.14. 

16 HARTMAN, Robert. S. Introdução à Razão na História. In: HEGEL, 
Georg Wilhem Friedrich. A Razão na história: uma introdução geral à Filosofia 
da história. Tradução de Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2001, 
p.22.  
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Então, é importante fazer a pergunta sobre a 
possibilidade de que na Filosofia da História de Hegel exista 
uma visão acerca do tempo futuro, não como determinação 
dos acontecimentos objetivos, mas a partir da existência de 
condições de manifestação do Espírito dos povos, sendo 
essas possibilidades de amostragem de uma condição 
histórica futura, mesmo que remota. Desse modo, como 
buscar a solução para a teoria da História se o autor afirma 
que a história deve ocupar-se com o dado, com o que existe 
agora, com o acontecimento? Como construir uma teoria da 
História que explique a si mesma?17 

A tarefa da Filosofia de Hegel é conciliar o tempo 
presente com o pensamento, ou seja, é uma Filosofia do 
tempo presente. Por isso, muitos autores afirmam que o 
filósofo deve-se colocar contra qualquer utopia progressiva, 
mas no realismo do presente, que possui uma carga de 
conteúdos capaz de realizar a tarefa de conciliar ser e pensar. 
No entanto, o dever-ser também precisa ser tarefa do 
filósofo, na medida em que possui o dever ético de mostrar 
como as coisas devem ser. Koselleck neste ponto afirma que 
o presente reconstrói o passado, ou seja, cada presente dá 
novo significado ao passado e abre horizontes para o futuro, 
estando em profunda assimetria, tanto o passado como 
experiência como o futuro como expectativa. Diz o autor 
que  

 
A experiência é o passado atual, aquele no qual 
acontecimentos foram incorporados e podem ser 
lembrados. Na experiência se fundem tanto a 
elaboração racional quanto as formas inconscientes 
de comportamento, que não estão mais, que não 
precisam estar mais presentes no conhecimento. 
Além disso, na experiência de cada um, transmitida 

                                                           
17 DALE, Eric. Hegel, the End of History, and the Future. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014. 
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por gerações e instituições, sempre está contida e é 
preservada uma experiência alheia. Neste sentido, 
também a história é desde sempre concebida como 
conhecimento de experiências alheias.18 

 
As expectativas segundo Koselleck são formas de 

sensibilidade em relação ao futuro, geradas pela necessidade 
racional de entender o presente, que em última instância é 
um futuro presente. É evidente haver uma contradição 
interna à noção de presente, pois o agora é uma constatação 
empírica de passagem do ser ao não ser no mesmo instante. 
Assim, o presente e o futuro são abstrações do dever, pois 
tudo está focado no passado, que é o resultado. Enfim, a 
concepção de tempo em Hegel não é uma concepção 
dialética propriamente dita. Diz Arendt que 

 
Do ponto de vista do ser humano que vive sempre 
no intervalo entre o passado e o futuro, o tempo não 
é um fluxo de ininterrupta sucessão; é partido ao 
meio, no ponto onde ‘ele’ está; e a posição ‘dele’ não 
é o presente, na sua acepção usual, mas, antes, uma 
lacuna no tempo, cuja existência é conservada graças 
à ‘sua’ luta constante, à ‘sua’ tomada de posição 

conta o passado e o futuro.19 

 

Para confirmar a interpretação de que existe uma 
noção de futuro implícito no Filosofia de Hegel, basta 
lembrar que o movimento dialético é algo incessante e 
sempre inacabado, pois a história não termina, ela tende a 
progredir, progredir que acontece a partir de novas 

                                                           
18 KOSELLECK, R. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. [s.l.] 
Columbia University Press, 2005, p. 309-310. 

19 ARENDT, Hannah. Between past and future: Eight exercises in political 
thought. Penguin, 2011, p.37. 
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escolhas.20 Em Hegel, a dialética não é uma simples forma 
categorial de pensar, mas, além do pensar, é o pensado 
mesmo, o estudante e o estudado, o sistema e o método.  

Em seus engendramentos, a dialética faz vir à tona 
aquilo que na realidade é contraditório. Seu processo, como 
processo do Espírito, move a análise para a produção das 
particularidades do mundo, ou seja, a diferença entre o real 
e o ideal é que move a história, pois não são estáticos, mas 
progressivos e evolutivos.21 Assim, 

 
Mudanças na natureza, com sua infinita variedade, 
sempre tem um ciclo que se repete constantemente, 
na natureza não há nada de novo debaixo do sol. 
Apenas as mudanças que ocorrem no campo do 
Espírito se manifesta uma coisa nova. O 
desenvolvimento não é um mero brotar inocente e 
luta, nem é meramente formal do desenvolvimento 
de um modo geral, mas é o fornecimento de um 
determinado conteúdo. A história do mundo é a 
marcha progressiva do desenvolvimento do 
princípio cujo conteúdo é a consciência da liberdade. 
Imperfeita como o oposto da auto em si é uma 
contradição, o que sem dúvida existe, mas é também 
ultrapassado e resolvido, o estímulo, o impulso de 
vida espiritual que se leva para quebrar a crosta.22 

 

O conceito não se move por acaso ou por ócio, mas 
ao contrário, ele se move para realizar-se como livre, e para 
isso é preciso que antes tenha passado pela consciência 

                                                           
20 BADIOU, A.; ŽIŽEK, S. Philosophy in the Present. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009. 

21 Partindo do conceito de progresso também é possível visualizar isto, 
pois progredir tende a uma teleologia e a um crescimento, mas ele é um 
conceito que só pode existir dentro de um universo do movimento, do 
devir. 

22 BLOCH, Ernst. Sujeto-objecto. Madrid: Taurus, 1986, p.233. 
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humana, conhecendo-o, para, dessa forma, mover-se 
livremente, reconhecendo sua necessidade.23 Para que o 
processo dialético não seja interrompido, é preciso existir o 
momento da contingência, expresso como o sujeito finito 
que pensa o absoluto. Nasce o ser finito e infinito como o 
sujeito que pensa o absoluto. Assim, 

 
[...] o importante no ponto de partida da dialética [...] 
é a interpretação do absoluto como sendo também 
contingente ou como contendo contingência em si 
para resgatar a possibilidade da liberdade. O 
absoluto, ao se determinar (exteriorizar), se finitiza.24 

 

Isso significa que é próprio do Espírito ser em parte 
conservador, em parte transfigurador, ou seja, nunca é 
repetição, mas progresso, tal 

 
[...] como o sol do Espírito, a coisa varia. Seu curso 
e movimento não é uma repetição de si mesmo. O 
modificante aspecto e que o Espírito se oferece, com 
as suas criações sempre distintas, é essencialmente 
um progresso. Isto é o que sucede com a dissolução 
do Espírito do povo pela negatividade do seu 
pensamento; de tal modo, que no conhecimento, a 
concepção pensante do ser, é fonte e a base de uma 

                                                           
23 Por necessidade entende-se nesse contexto o acontecimento real no 
presente que, podendo ser de outro modo, realizou-se deste, o que, nessa 
hora o torna necessário ou conforme o conceito. Porém, o espaço da 
contingência está garantido quando aquilo que é agora é necessário e 
pode realizar-se de outra forma, abrindo a esfera do possível, da 
alternativa. A necessidade está associada, aqui, ao conceito de ato em 
Aristóteles. 

24 WEBER, Thadeu. Hegel. Liberdade, Estado e História. Petrópolis: Vozes, 
1993, p.37. 
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nova forma, de uma forma superior, num princípio, 
em parte conservador e em parte transfigurador.25 

 

No texto Hegeliano, outra categoria que possibilita 
pensar o futuro é a perfectibilidade, pois nela existe a 
tendência à perfeição ao infinito. O progresso, ou seja, uma 
série de fases parece ser um progresso interminável, 
conforme a representação da perfectibilidade, um progresso 
que permanece eternamente longe do fim.26 A noção de 
futuro advém aqui das características necessárias para que se 
chegue à perfeição, definindo a noção conceitual. O 
progresso exige determinadas condições de realização, 
porém, ele não está indefinido no infinito, mas existe um fim 
nele, que é a volta do Espírito sobre si mesmo, respeitando 
suas mediações. De modo geral, há na história um processo 
pedagógico em vista dos erros e acertos, do que foi perfeito 
e do que não, ou seja, em certo sentido há uma aprendizagem 
na História. 

A noção de infinitude em Hegel possui duas 
distinções, a infinitude do entendimento, que é representado 
por uma linha reta que avança infinitamente nos dois 
sentidos, interpretada por Hegel como o infinito ruim; e a 
infinitude da razão, pensada como um círculo sobre si 
mesmo, mas que está associada à negação da negação, ou 
seja, o finito que é o negativo, que produz uma nova 
afirmação. Por assim dizer, esse estado constante de devir 
não pode ser tão abruptamente interrompido, na medida em 
que o movimento é iniciado por ele.27Afirma Bloch: 

 

                                                           
25 HEGEL, Georg Wilhem Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas em 
compêndio: 1830, Trad. Paulo Meneses, São Paulo: Loyola, 1995, Vol. I, II 
e III, p.136. 

26 HEGEL, Georg Wilhem Friedrich. Filosofia da História, Trad. Maria 
Rodrigues e Hans Harden, Brasília: UnB, 1995, p.237. 

27 BLOCH, Ernst. Sujeto-objecto. Madrid: Taurus, 1986. 
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Um rio não pode parar bruscamente, a história não 
renuncia precisamente o presente que temos ante 
nós, por mais deploráveis que sejam os tempos. Não 
se interrompe nem mesmo se o presente se empenhe 
em servir de dique que contenha as águas deste rio 
que é a história; caso de encontre semelhante 
barreira, saltará para cima dela, segundo as próprias 

e mais genuínas indicações dialéticas de Hegel.28 

 

Então, surge a preocupação de que esse infinito da 
razão expressa uma continuidade, e, se for o caso, um 
objetivo final que exige sua concretização. A questão de 
saber qual a determinação em si da razão desaparece se a 
razão é considerada em relação ao mundo, juntamente com 
a questão a respeito do que seja o objetivo final do universo. 
Afinal, quando se afirma sobre a existência de um objetivo 
final, isso quer dizer que existe a possibilidade de instaurar a 
existência da noção de futuro, mesmo que não revelada de 
maneira direta?29 

O processo da dialética expressa a auto compreensão 
do Espírito no mundo. Hegel afirma na Enciclopédia que a 
consumação de uma auto compreensão seria então "[...] ao 
mesmo tempo seu alheamento e sua transição, a saber, em 
uma forma mais alta do que a primeira, que constituía seu 
Ser".30 Nesse ponto, Hegel admite uma sequência lógica de 
princípios, os quais transitam num novo princípio existente 
que é compreendido teoricamente. Esse mesmo princípio 
existente é objeto de uma nova compreensão. Afirma 
D’Hondt que 

                                                           
28 BLOCH, Ernst. Sujeto-objecto. Madrid: Taurus, 1986, p.212. 

29 HEGEL, Georg Wilhem Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas em 
compêndio: 1830, Trad. Paulo Meneses, São Paulo: Loyola, 1995, Vol. I, II 
e III. 

30 HEGEL, Georg Wilhem Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas em 
compêndio: 1830, Trad. Paulo Meneses, São Paulo: Loyola, 1995, Vol. I, II 
e III, p.343. 
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Na verdade, o Espírito não se encontra jamais num 
estado de repouso, e pelo contrário, está sujeito 
permanentemente a um movimento sempre 
progressivo; aqui ocorre como no caso da criança; 
depois de um prolongado e silencioso período de 
nutrição, a primeira respiração, num salto 
qualitativo, interrompe bruscamente a continuidade 
de um crescimento nada mais quantitativo, e então 
nasce a criança.31 

 

A concepção dialética da história mostra que os 
extremos nesse caso não explicam o cerne da questão, pois 
a figura da aspiral ascendente em busca do desenvolvimento 
da ideia de liberdade mostra que só há história quando há 
confronto e negação, para que a afirmação seja ainda mais 
potente. Portanto, a função da história é aperfeiçoar o 
homem para a liberdade, mesmo que às vezes sua visão seja 
de excluir o contingente, esse processo não se extingue.32 
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A COOPERAÇÃO EM JOHN 

RAWLS PARA A RESOLUÇÃO DA 

VULNERABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 

Cleide Calgaro1 
 

 
1. Introdução 

 
No presente trabalho se discute a necessidade de 

políticas públicas de sustentabilidade locais para minimizar 
os problemas socioambientais causados pelo descarte de 
bens, pela degradação ambiental, pelo hiperconsumismo, 
pela pobreza e pela desigualdade social na sociedade 
moderna atual. Como segunda meta pretende-se, após o 
estudo das necessidades e impactos, buscar as melhores 
políticas públicas para a diminuição dos problemas 
socioambientais entre outros e, verificar como é possível 
reduzir a vulnerabilidade existente nos espaços locais através 
da ideia de cooperação social proposta por John Rawls em 
sua Teoria da Justiça como equidade.  

O método utilizado é o dialético. A partir deste 
método, que possui como elemento fundamental o estudo 

                                                           
1 Doutora em Ciências Sociais na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
- UNISINOS. Pós-Doutorado em Filosofia e Pós-Doutoranda em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - 
PUCRS. Mestre em Direito e em Filosofia pela Universidade de Caxias 
do Sul – UCS. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa "Metamorfose 
Jurídica”. Atualmente é Professora da Universidade de Caxias do Sul no 
Programa de Pós-Graduação e Graduação em Direito. CV: 
http://lattes.cnpq.br/8547639191475261.E-mail: ccalgaro1@hotmail.com. 

http://lattes.cnpq.br/8547639191475261
mailto:ccalgaro1@


136 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 
da vulnerabilidade socioambiental e de políticas públicas 
para resolver a problemática na esfera local, pretende-se 
efetuar análises sobre: a cooperação social vista na Teoria da 
Justiça de John Rawls e as políticas públicas de 
sustentabilidades locais implementadas e/ou necessárias 
para a solução dos problemas e alcance das metas traçadas.   

Portanto, busca-se através do estudo da cooperação 
social de Rawls e da política pública de sustentabilidade 
reduzir a vulnerabilidade socioambiental e os demais 
problemas existentes na sociedade moderna atual pautada no 
capitalismo e no hiperconsumismo. A partir do exposto 
observa-se que existe a necessidade de criar política pública 
de sustentabilidade local que minimize os riscos ambientais 
e a vulnerabilidade socioambiental e, que, pautem-se na ideia 
de cooperação social, onde todos possam participar de 
forma efetiva e se sentir pertencentes ao contexto social.  

Para tal, se analisa primeiramente, a Teoria da Justiça 
de John Rawls, no que se refere à ideia da cooperação social 
entre pessoas livres e iguais e como aplicá-la para resolver a 
questão proposta, para posteriormente se estudar as 
questões ambientais, a ideia de hiperconsumismo e o 
problema da vulnerabilidade socioambiental. E, por fim, 
como se aplicar as políticas públicas de sustentabilidade para 
se atingir uma cooperação social proposta por Rawls para 
minimizar os problemas advindos dos impactos ambientais 
e do hiperconsumismo que geram a vulnerabilidade 
socioambiental. 

 
2. A Teoria da Justiça de John Rawls e a noção de 
cooperação social 
 

Na visão de John Rawls a sociedade necessita ser um 
sistema equitativo de cooperação social que inclui a noção 
de vantagens razoáveis e racionais para cada participante 
dessa sociedade bem ordenada e, que busque os princípios 
da justiça como equidade. Deste modo, essa sociedade bem 



VOLUME 3 - ÍTALO ALVES; ÉMERSON PIROLA (Orgs.) | 137 

 
ordenada acaba sendo um sistema equitativo de cooperação 
social baseado num consenso sobreposto. Contudo, se torna 
fundamental verificar que essa sociedade bem ordenada seria 
uma idealização, onde Rawls pressupõem que todos os seus 
participantes, que são pessoas livres e iguais, racionais e 
razoáveis, aceitassem e soubessem que os demais cidadãos 
vão aceitar uma concepção política de justiça, pautada nos 
princípios da liberdade igual e na igualdade.  

Assim sendo, a estrutura básica da sociedade, 
pautada na ideia de justiça, deve integrar um sistema de 
cooperação, o qual traz definidos direitos e deveres que 
devem ser garantidos e, que regulem a divisão de bens e a 
distribuição de encargos. Ou seja, essa estrutura seria o 
objeto primário da justiça, no qual os princípios da justiça 
regulam a estrutura básica. Contudo, os termos equitativos 
serão determinados pelas partes, através da posição original 
pautada no véu da ignorância.  Assim, a posição original 
juntamente com o véu da ignorância permite que as partes 
conheçam suas posições sociais e seus talentos, ignorando os 
grupos étnicos, sexo e, outros dons naturais, com a 
inteligência e a força.  A posição original pode ser entendida 
como “o status quo inicial apropriado para assegurar que os 
consensos básicos nele estabelecidos sejam equitativos”2. 
Rawls, afirma que essa ideia é obtida 

 
na justiça como equidade a posição original de 
igualdade corresponde ao estado de natureza na 
teoria tradicional do contrato social. Essa posição 
original não é, obviamente, concebida como uma 
situação histórica real, muito menos como uma 
condição primitiva da cultura. É entendida como 
uma situação puramente hipotética caracterizada de 
modo a conduzir a uma certa concepção de justiça.3  

                                                           
2 RAWLS, J.  Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fonte, 2002, p.19. 

3 RAWLS, J.  Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fonte, 2002, p.13.  
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Percebe-se que na posição original, as partes são 

protegidas pelo véu da ignorância que impede que as mesmas 
saibam de seus dotes e talentos naturais e de sua posição 
social, como assevera Rawls “entre as características 
essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece 
o seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou status 
social, e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes 
e habilidades naturais, sua inteligência, força, e coisas 
semelhantes”4. A posição original deve abstrair as 
contingências do mundo social e do acaso natural. Ou seja, 
as características e as circunstâncias particulares das pessoas, 
pois, a partir da estrutura básica da sociedade, surgem as 
condições para o acordo equitativo entre pessoas livres e 
iguais, razoáveis e racionais, no que se refere aos princípios 
da justiça, que permitem que se eliminem as posições mais 
vantajosas de negociação e que se busque uma cooperação 
baseada em resultados objetivos para todos os participantes. 
Assim sendo, esse acordo que é celebrado por pessoas que 
se comprometem com a cooperação e elaborados de forma 
imparcial sob o véu da ignorância. As partes na posição 
original são protegidas pelo véu da ignorância onde não 
conhecem sua posição social, seus dotes naturais ou mesmo 
a sua concepção de bem. 

O véu da ignorância permite que nenhuma pessoa 
seja favorecida, ou mesmo desfavorecida, na escolha dos 
princípios que governarão a estrutura básica da sociedade. 
Para tanto, Rawls entende que a posição original, a partir do 
véu da ignorância, seria um recurso procedimental capaz de 
abstrair as contingências. É por causa desse aspecto, que 
seria possível realizar acordos entre pessoas simetricamente 
iguais e livres que eliminam vantagens surgidas nas 
instituições de qualquer sociedade, e que são consequências 
de tendências naturais, políticas, históricas e, mesmo sociais.  

                                                           
4 RAWLS, J.  Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fonte, 2002, p.13.  
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Resumindo, Rawls5 pressupõe que as partes, na posição 
original, sob o véu da ignorância, estando na mesma situação 
de igualdade e liberdade poderia ter um acordo justo. Mas, 
Rawls, entende que na situação inicial de igualdade todas as 
pessoas são capazes de possuírem um senso de justiça 
enquanto seres éticos, pois a posição original seria o status 
apropriado para que os consensos fundamentais possam ser 
equitativos.  

Deste modo, as instituições se organizam e buscam 
as melhores formas de liberdade e igualdade, tornando-se 
um sistema equitativo estruturado numa posição original por 
pessoas livres e iguais e para pessoas igualmente livres e 
iguais que decidiriam sob o véu da ignorância, adotar os 
princípios da justiça. Esses princípios observam as seguintes 
concepções:  

 
a. Todas as pessoas têm igual direito a um projeto 
inteiramente satisfatório de direitos e liberdades 
básicas iguais para todos, projeto este compatível 
como todos os demais; e, nesse projeto, as liberdades 
políticas, e somente estas, deverão ter seu valor 
equitativo garantido. 
b. As desigualdades sociais e econômicas devem 
satisfazer dois requisitos: primeiro, devem estar 
vinculadas a posições e cargos aberto a todos, em 
condições de igualdade equitativa de oportunidades; 
e, segundo devem representar o maior benefício 
possível aos membros menos privilegiados da 
sociedade.6  

 
No primeiro princípio (a) se observa a noção de 

liberdade igual, onde as pessoas têm o direito a um projeto 
pleno de direitos e de liberdades básicas iguais para todos os 
cidadãos. Já, no segundo princípio (b) há uma divisão em 

                                                           
5 RAWLS, J.  Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fonte, 2002. 

6 RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000, p.47-48. 
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duas categorias, sendo que a primeiro seria “o princípio da 
igualdade equitativa de oportunidades” que faz referência à 
vinculação de cargos e posições abertos, de forma igual, a 
todos as pessoas na sociedade. E, no segundo caso existe o 
“princípio da diferença” que se pauta na noção de poder 
haver as desigualdades sociais desde que os “menos 
favorecidos” possam, a partir dessas desigualdades, se 
beneficiar na sociedade. 

Importante salientar, que Rawls, entende existir uma 
ordem lexográfica/serial entre esses princípios, aonde o “da 
liberdade igual” vem primeiro que o “da igualdade” e, que a 
“igualdade equitativa de oportunidades” vem primeiro que a 
“diferença”, como se pode observar: “Esses princípios 
devem obedecer uma ordenação serial, o primeiro 
antecedendo o segundo. Essa ordenação significa que as 
violações das liberdades básicas iguais protegidas pelo 
primeiro princípio não podem ser justificadas nem 
compensadas por maiores vantagens econômicas e 
sociais.”7. Esses princípios vão completar-se, o que permite 
uma cooperação social.  Portanto, os indivíduos que estão 
inseridos na ideia de cooperação social devem ser 
considerados livres e iguais, ou seja, livres no alcance em que 
podem exercer suas faculdades morais e, iguais na medida 
em que possuem o grau essencial para entenderem as 
faculdades necessárias para que haja o envolvimento na ideia 
de cooperação social.  

Desta forma, é importante entender o conceito de 
pessoa para Rawls que vai apresentar como uma concepção 
normativa e política, e não como uma concepção metafísica, 
sendo elaborada a partir da noção de como os indivíduos são 
vistos na cultura política pública de uma sociedade 
democrática.  Assim sendo, esses indivíduos são autônomos, 
ou seja, racionais e razoáveis, admitindo que possam 
participar de um sistema de cooperação, ponderando sobre 

                                                           
7 RAWLS, J.  Uma teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fonte, 2002, p.65.  
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os meios mais adequados para se atingir os princípios da 
justiça como equidade. Também, verifica-se que aparece, 
segundo Rawls, a ideia de razão pública, pois quando há uma 
sociedade, que parte de um modelo de reciprocidade, há um 
consenso sobreposto que permite que os princípios da 
justiça sejam atingidos.  

Rawls entende que o razoável e o racional são 
distintos. O razoável seria a capacidade das pessoas de 
possuírem um senso de justiça, melhor explicitando, seria a 
capacidade das pessoas poderem respeitar os termos 
equitativos de cooperação social sendo que é representada 
pelas várias restrições às quais os indivíduos vão se sujeitar 
na posição original. Portanto, os indivíduos são razoáveis 
quando, num mesmo caso de igualdade, indicam princípios 
que compõem termos equitativos de cooperação social, e, 
vão agir de acordo com esses princípios, desde que os demais 
também o façam.  Assim 

 
as pessoas são razoáveis em um aspecto básico 
quando, entre iguais, por exemplo, estão dispostas a 
propor princípios e critérios como termos 
equitativos de cooperação e a submeter-se 
voluntariamente a eles, dada a garantia de que os 
outros farão o mesmo8. 

 
Portanto, Rawls9 demonstra que as pessoas somente 

serão razoáveis quando estiverem preparadas para propor 
princípios e, mesmo critérios, como termos equitativos de 
cooperação, além de, se submeter voluntariamente a esses 
critérios, tendo como garantia que os demais vão agir da 
mesma forma. Igualmente, as normas seriam razoáveis para 
todos e, seriam consideradas justificáveis para todos. 
Portanto, “o razoável é um elemento da idéia de sociedade 

                                                           
8 RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.93. 

9RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.93. 
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como um sistema de cooperação equitativa, e, que seus 
termos equitativos sejam razoáveis à aceitação de todos, faz 
parte da ideia de reciprocidade”10. Rawls continua afirmando 
que a ideia de reciprocidade é uma qualidade que as pessoas 
possuem, ou seja, as pessoas livres e iguais cooperam 
conjuntamente em termos que todos possam vir a aceitar. 
Desta forma, essa ideia se baseia na noção “de 
imparcialidade, que é altruísta (o bem geral constitui a 
motivação), e a ideia de benefício mútuo, compreendido 
como beneficio geral com respeito à situação presente ou 
futura, sendo as coisas como são” 11.  

Já o racional seria a capacidade dos indivíduos de 
promoverem a concepção de bem e de proporem fins 
próprios ou mesmo meios eficientes para a realização dos 
planos de vidas. Essas pessoas são diferentes das 
consideradas razoáveis, visto que as pessoas racionais não 
possuem forma específica de sensibilidade moral, sendo que, 
através da qual seriam motivadas para se envolverem na 
cooperação social. 

A noção de consenso sobreposto seria outro aspecto 
fundamental da teoria de Rawls. O mesmo aparece com a 
concepção política de justiça, entre duas doutrinas 
abrangentes e razoáveis, onde a sociedade se regula por elas 
e também, são independentes delas.  Esse consenso 
sobreposto garante que as pessoas possam conviver com as 
diferenças religiosas, além de haver uma aceitação mútua que 
decorre do estabelecimento de determinado consenso em 
torno de valores que sejam comuns. Assim, o consenso 
sobreposto, na esfera pública, vai depender da redução de 
conflitos entre os valores, sendo necessário que as exigências 
de justiça não sejam conflituosas com os interesses dos 
principais grupos sociais.  

                                                           
10RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.93. 

11 RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.93. 
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Há a necessidade de uma razão pública, que se realiza 

pela concepção política que é sustentada por um consenso 
sobreposto de doutrinas razoáveis e abrangentes, onde os 
indivíduos vão defender um ideal de razão pública em 
virtude se suas doutrinas razoáveis. Ou seja, o conteúdo da 
razão pública vai especificar os direitos, as liberdades e as 
oportunidades trazendo um equilíbrio reflexivo, que é a base 
para que haja um sistema equitativo de cooperação social 
entre as pessoas livres e iguais. Destarte, para Rawls12 “numa 
sociedade democrática, a razão pública é a razão de cidadãos 
iguais que, enquanto corpo coletivo, exercem um poder 
político final e coercitivo uns sobre os outros ao promulgar 
leis e emendar sua constituição”. No momento seguinte se 
estuda o meio ambiente e o hiperconsumo que gera a 
vulnerabilidade social.  

 
3. Meio ambiente, o hiperconsumismo e 
vulnerabilidade socioambiental 
 

Na atualidade, segundo o Relatório de 
Desenvolvimento Humano de 2014 - RDH201413, os 
choques econômicos, sociais e ambientais provocam um 
impacto na vida dos cidadãos e constituem um desafio à 
promoção da sustentabilidade do desenvolvimento humano. 
Assim, as mudanças de mercado, os problemas sociais e 
ambientais são desestabilizadores e restringem o futuro das 
pessoas e de suas famílias, além de impedir o progresso das 
sociedades. Para o RDH2014 “a maioria das pessoas no 
mundo inteiro é vulnerável, em maior ou menor grau, a 
choques - catástrofes naturais, crises financeiras, conflitos 
armados -, bem como a transformações sociais, económicas 

                                                           
12 RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.263.  

13 RDH2014. Relatório do Desenvolvimento Humano 2014. Sustentar o 
Progresso Humano: Reduzir as Vulnerabilidades e Reforçar a Resiliência. 
Portugal: PNUD, 2014. 
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e ambientais a longo prazo”14. E, continua demonstrando 
que “as debilidades económicas estão a minar o Contrato 
Social até nas sociedades industrializadas mais avançadas, e 
nenhum país ficará imune aos efeitos a longo prazo das 
alterações climáticas” 15.  Desta forma, existem, no contexto 
social, pessoas que são mais vulneráveis que as outras, pelo 
fato de normas discriminatórias, exclusão social, 
hiperconsumo, etc.  

Portanto, a vulnerabilidade pode ser tratada em 
várias escalas, sejam individuais ou coletivas.  A 
vulnerabilidade embasa políticas públicas locais voltadas aos 
setores que são considerados mais problemáticos na 
sociedade, ou seja, no caso de cidadãos que estão em situação 
de vulnerabilidade, se caracterizando esta, como 
vulnerabilidade social. E, no campo da geografia, a 
vulnerabilidade está associada a fatores ambientais e a 
avaliação do risco, sendo esta, a face da vulnerabilidade 
ambiental. Assim, ao integrar as duas dimensões – social e 
ambiental- tem-se a vulnerabilidade socioambiental que se 
justifica pelo fato, de que a vulnerabilidade aos riscos 
ambientais advém de fatores econômicos, sociais, 
tecnológicos e culturais, consumeristas e, a relação destes, 
com o meio ambiente, desenvolvendo uma dinâmica social 
e ambiental.  

O hiperconsumismo, entendido como o consumo 
desregrado ou exagerado, aonde o sujeito compra algo que 
na verdade não precisa; ou seja, compra um bem para poder 
se inserir na sociedade e em grupos sociais. Isso demonstra 
que há um tipo de vulnerabilidade social onde o sujeito é 

                                                           
14 RDH2014. Relatório do Desenvolvimento Humano 2014. Sustentar o 
Progresso Humano: Reduzir as Vulnerabilidades e Reforçar a Resiliência. 
Portugal: PNUD, 2014, p.03.  

15 RDH2014. Relatório do Desenvolvimento Humano 2014. Sustentar o 
Progresso Humano: Reduzir as Vulnerabilidades e Reforçar a Resiliência. 
Portugal: PNUD, 2014, p.03. 
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adestrado a comprar para se sentir incluído num mundo 
criado pelo marketing e pela publicidade.  Entende-se que o 
hiperconsumo é uma das formas que levam a discriminação 
e a exclusão social, tornando as pessoas vulneráveis e 
adestradas a um mercado capitalista que é soberano. Esse 
consumo exacerbado acaba gerando o descarte de produtos, 
o que prejudica o meio ambiente, levando a um quadro de 
problemas ambientais sérios, como mudanças climáticas, 
poluição, desmatamento, etc.  

As vulnerabilidades, sejam ambientais ou sociais, 
devem ser combatidas na sociedade atual, principalmente 
dos grupos sociais mais marginalizados e carentes reduzindo 
as desigualdades em todas as dimensões do desenvolvimento 
humano. Isso permite que esses cidadãos possam ter 
dignidade e respeito perante a uma sociedade globalizada, 
capitalista e moderna pautada numa necessidade 
hiperconsumista. Para se reduzir as desigualdades e a 
vulnerabilidade social e ambiental, uma das alternativas 
seriam políticas públicas de sustentabilidade no âmbito local, 
além da cooperação social das populações, dos governos, ou 
seja, de todos que compõem a sociedade.   

Dessa forma, é possível se criar uma política pública 
de sustentabilidade voltada ao espaço local para minimizar 
os problemas advindos das questões ambientais e sociais que 
acarretam a vulnerabilidade das populações menos 
favorecidas economicamente. A seguir se estuda a teoria da 
justiça como equidade de John Rawls e a ideia de cooperação 
social como forma de se criar políticas públicas que resolvam 
a vulnerabilidade socioambiental. 
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4. A cooperação social através das políticas públicas de 
sustentabilidade para a resolução da vulnerabilidade 
socioambiental 
 

Para que exista a cooperação social, Rawls entende 
que a mesma possui três elementos, sendo eles: Num 
primeiro momento, Rawls entende que a cooperação é: 

 
distinta da mera atividade socialmente coordenada, 
como, por exemplo, a atividade organizada pelas 
ordens decretadas por uma autoridade central. A 
cooperação é guiada por regras e procedimentos 
publicamente reconhecidos, aceitos pelos indivíduos 
que cooperam e por eles considerados reguladores 
adequados de sua conduta. 16 
 

Ou seja, para que exista a cooperação ela deve ser 
publicamente reconhecida e aceita por todos. Surge o 
segundo elemento, onde a cooperação deve pressupor 
termos que sejam equitativos. Segundo Rawls17: 

 
São os termos que cada participante pode 
razoavelmente aceitar, desde que todos os outros os 
aceitem. Termos equitativos de cooperação 
implicam uma ideia de reciprocidade: todos os que 
estão envolvidos na cooperação e que fazem sua 
parte como as regras e procedimentos exigem, 
devem beneficiar-se da forma apropriada, 
estimando-se isso por um padrão adequado de 
comparação. Uma concepção de justiça política 
caracteriza os termos equitativos da cooperação. 
Como o objeto primário da justiça é a estrutura 
básica da sociedade, esses termos equitativos são 
expressos pelos princípios que especificam os 
direitos e deveres fundamentais no interior das 

                                                           
16 RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.58.  

17 RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.58-59.  
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principais instituições da sociedade e regulam os 
arranjos da justiça de fundo ao longo do tempo, de 
modo que os benefícios produzidos pelos esforços 
de todos são distribuídos equitativamente e 
compartilhados de uma geração até a seguinte. 

 
Entende-se que com a cooperação social, todos os 

indivíduos vão lucrar, pois todos aceitam os termos 
estabelecidos, sem tirar vantagens dos demais. Ou seja, as 
regras e os procedimentos são aceitos por todos, sendo 
termos equitativos de cooperação. Num terceiro momento, 
Rawls afirma que a cooperação vai requerer uma ideia 
baseada na vantagem racional ou do bem de cada um que 
participa dessa cooperação. Assim, a “ideia de bem especifica 
o que aqueles envolvidos na cooperação, sejam indivíduos, 
famílias, associações, ou até mesmo governos de diferentes 
povos, estão tentando conseguir, quando o projeto é 
considerado de seu ponto de visita”18. Nesse caso, a 
cooperação vai gerar um benefício mútuo a todos.  

O questionamento que surge seria: como as pessoas 
podem participar plenamente de um sistema equitativo de 
cooperação social? Rawls19 responde a pergunta 
demonstrando que as pessoas podem participar plenamente 
de um sistema equitativo de cooperação social, se for 
atribuído a elas duas capacidades, sendo elas: a capacidade 
de ter senso de justiça; e a capacidade de ter uma concepção 
pautada no bem. Desta forma, o  

 
senso de justiça é a capacidade de entender a 
concepção pública de justiça que caracteriza os 
termos equitativos de cooperação social, de aplica-la 
e de agir de acordo com ela. Dada a natureza da 
concepção política de especificar uma base pública 
de justificação, o senso de justiça também expressa 

                                                           
18RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.59.  

19 RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000, p.62.  
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uma disposição, quando não o desejo, de agir em 
relação a outros em termos que eles também possam 
endossar publicamente. A capacidade de ter uma 
concepção do bem é a capacidade de formar, revisar 
e procurar concretizar racionalmente uma 
concepção de vantagem racional pessoal ou bem20. 

 
Portanto, existe a necessidade de se supor que a ideia 

da sociedade, como um sistema equitativo de cooperação, 
faz com que os indivíduos “na condição de cidadãos, têm 
todas as capacidades que lhes possibilitam ser membros 
cooperativos da sociedade”21. A partir da cooperação entre 
essas pessoas, pode-se chegar a um consenso e a uma ideia 
de justiça equitativa na sociedade. Contudo, para se chegar a 
um consenso, no que se refere aos problemas ambientais 
causados pelo hiperconsumismo que geram as 
vulnerabilidades sociais, são necessários políticas públicas de 
sustentabilidade nos espaços locais. Essas políticas públicas 
realizadas nos espaços locais permitem que os cidadãos 
possam realmente verificar os problemas in loco e analisar o 
real benefício de se preservar o meio ambiente. 

A ideia de cooperação social serve para que os 
cidadãos possam cooperar num sistema de reciprocidade 
através de políticas públicas de sustentabilidade locais, sendo 
uma possível solução para a problemática enfrentada. O 
planejamento seria fundamental para se atingir a 
sustentabilidade. De acordo com Simioni: “O planejamento 
só tem sentido em um contexto de decisões. Isso significa 
que não há planejamento fora das decisões e, portanto, que 
o próprio planejamento é uma decisão entre planejar e não 
planejar”22. Destarte, é importante que se fortaleça as 

                                                           
20RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.62.  

21 RAWLS, J.  O liberalismo Político. São Paulo: Ática, 2000,  p.63.  

22 SIMIONI, R. L. Direito Ambiental e Sustentabilidade. Juruá Editora: 
Curitiba, 2006, p.201. 
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políticas públicas no espaço local, pois haverá um 
fortalecimento tanto da qualidade de vida quanto das 
instituições, consubstanciando as normas de proteção social 
e ambiental que constam na Constituição Federal.  

Baracho entende que “as políticas públicas, através 
da estrutura e de operações do governo local, tomam nova 
conscientização, com referências ao conceito político de 
federalismo”23. Desta forma, quando se atua no âmbito local, 
a estrutura federativa acaba sendo consolidada e as 
vulnerabilidades sociais existentes conseguem ser 
visivelmente diminuídas, visto que, se as políticas públicas 
forem feitas no âmbito nacional, não se consegue atingir a 
integralidade dos cidadãos, pois os mesmos não conseguem 
mensurar os principais aspectos – como a real crise social, 
econômica e ambiental - que são mais visíveis nos espaços 
locais.  

De tal modo, a atuação do governo local permite que 
o federalismo possa se concretizar, de forma mais ampla e 
com a participação popular, onde o cidadão delibera sobre 
os temas que encontra necessidade, no caso a resolução de 
problemas ambientais advindos do descarte de resíduos 
decorridos do hiperconsumo. Baracho assevera que “o 
Estado não pode ser considerado como um corpo estranho, 
no qual os cidadãos são vistos burocraticamente. Suas 
atividades precisam ser compreendidas, em relação às 
comunidades menores e aos particulares” 24.  

É preciso que os cidadãos entendam que o consumo 
massivo e sem consciência presume aceitação de 
vulnerabilidades sociais e de problemas ambientais. Desta 
forma, a educação do consumidor/cidadão é um desafio da 
nova sociedade global que pode ser atingida com políticas 

                                                           
23 BARACHO, J. A. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 1996, p.20. 

24BARACHO, J. A. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 1996, p.40.  
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públicas de sustentabilidade voltadas ao espaço local. Como 
salienta Milaré: 

 
Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento 
significa considerar os problemas ambientais dentro 
de um processo contínuo de planejamento, 
atendendo-se adequadamente às exigências de 
ambos e observando-se as suas inter-relações 
particulares a cada contexto sociocultural, político, 
econômico e ecológico, dentro de uma dimensão 
tempo/espaço. Em outras palavras, isto implica 
dizer que a política ambiental não deve se erigir em 
obstáculo ao desenvolvimento, mas sim em um de 
seus instrumentos, ao propiciar a gestão racional dos 
recursos naturais, os quais constituem a sua base 
material.25  

 
As políticas públicas são ações governamentais que 

permitem que o cidadão possa participar da tomada de 
decisões e, participando, esse cidadão pode ver o real 
problema que o planeta se encontra, não somente o planeta, 
mas o próprio cidadão que vive imerso numa crise de valores 
morais e éticos. Por fim, os fortalecimentos dos espaços 
locais através de políticas públicas de sustentabilidade 
permitem que a cooperação social proposta por Rawls possa 
ser uma alternativa na sociedade brasileira. Na ótica de 
Rawls, um modelo procedimental de democracia 
constitucional é apto a permitir um sistema equitativo de 
cooperação social que possa viger através das instituições 
sociais e, que, as políticas públicas possam ser fruto de uma 
justiça como equidade obtida através de um consenso 
sobreposto. 
 
 
 

                                                           
25 MILARÉ, É. Direito Ambiental. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005, p.53. 



VOLUME 3 - ÍTALO ALVES; ÉMERSON PIROLA (Orgs.) | 151 

 
5. Conclusão 

 
Na atualidade, na sociedade capitalista voltada para o 

hiperconsumo, onde o mercado é soberano, o desafio de que 
haja a cooperação social se torna intenso, mas existe a 
emergência de atitudes que permitam a sobrevivência do 
planeta e da sociedade. Assim, a busca de alternativas que 
reduzam a vulnerabilidade socioambiental se torna 
necessária. Porém, entende-se que alternativas reproduzem, 
seja em maior ou mesmo que em menor grau, uma lógica 
capitalista, ou seja, uma lógica voltada ao hiperconsumo e ao 
descarte rápido que gera a degradação ambiental, além da 
vulnerabilidade socioambiental. Portanto, a partir da 
cooperação social, onde pessoas razoáveis e racionais 
conscientizam-se de que as soluções partem da necessidade 
de estabelecer laços de cooperação e de ajuda mútua entre 
os entes locais, através de políticas públicas, é que o mundo 
e as sociedades democráticas podem vislumbrar uma 
solução.   

O desafio está em conscientizar o Estado e o cidadão 
de que existe a necessidade de cooperação e, de 
planejamento de políticas públicas locais. Mas a cooperação 
pode produzir laços de solidariedade, onde nos espaços 
locais podem iniciar as mudanças para a solução da 
problemática desenvolvida. Importante salientar que a 
política pública se dividiriam em duas partes: inicialmente 
política pública social onde as pessoas pobres tivessem como 
sair da linha de pobreza e ter a possibilidade de autonomia 
para decidir e participar no espaço local, tendo como base a 
ideia de pertencimento à sociedade em que vive;  e,  uma 
política pública de educação e planejamento que permitam 
que as pessoas aceitem participar de uma cooperação social 
através de um consenso sobreposto para mudar os rumos de 
seu espaço local. 
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O CONCEITO DE POLÍTICO EM 

JOHN RAWLS 

Jaderson Borges Lessa1 
 

I - Introdução 
 

A obra de John Rawls é um dos trabalhos mais 
notáveis em filosofia moral e política do século XX. Esse 
reconhecido merecimento pode ser avaliado por diferentes 
perspectivas, seja pelos debates que provocou, seja pelo 
quadro conceitual no qual a filosofia passou a atuar a partir 
da linguagem utilizada por Rawls.2 Dentre algumas das ideias 
que adquiram um novo vigor, ou foram reconfiguradas, 
encontra-se a de político. O uso do termo político por Rawls 
causou mal-entendidos desde a publicação de A Theory of 
Justice, mas também a partir de sua “political turn” em meados 
da década de 80, que culminou no Political Liberalism. Críticos 
como Michael Sandel3 e Charles Taylor4 procuraram 
demonstrar a fraqueza ou a insuficiência da ideia de política 
entendida nos termos de Rawls. Antes, porém, de adentrar 
por essa via de argumentação crítica, se faz necessária a 

                                                           
1 Doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul – PUCRS. E-mail: jadersonbl@gmail.com. 

2 De acordo com Lovett: “[...] ideias como equilíbrio reflexivo, estrutura 
básica, bens primários, justiça procedimental, reciprocidade justa, entre 
outras, tornaram-se parte do repertório dos filósofos políticos.”. 
LOVETT, Frank. Uma Teoria da Justiça de John Rawls. São Paulo: Penso 
Editora, 2013, p. 123.  

3 Cf. SANDEL, Michael. Liberalism and the Limits of Justice. 2ª ed. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 

4 Cf. TAYLOR, Charles. Lo Justo y el Bien. Revista de Ciencia Politica. 
Santiago (Chile), V. 12, N. 1 e 2, 1990, p. 65-88. Disponivel em: 
<http://www.revistacienciapolitica.cl/2013/articulos/lo-justo-y-el-
bien/>. Acessado em: 05 de julho de 2016.  

http://www.revistacienciapolitica.cl/2013/articulos/lo-justo-y-el-bien/
http://www.revistacienciapolitica.cl/2013/articulos/lo-justo-y-el-bien/
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interpretação do conceito de político tal como Rawls o 
compreendia. Ao seguir esse caminho, não o faço porque 
acredito que a explicação de algum ponto obscuro que possa 
haver no texto seja o suficiente para sanar as debilidades que 
esses críticos encontraram em sua definição. O objetivo é 
simplesmente tentar compreender, da melhor maneira 
possível, o problema surgido com o uso da ideia de político 
a partir do ponto de vista do próprio Rawls. Se essa 
abordagem é satisfatória ou não para responder as críticas é 
outra questão. Dessa forma, não é objetivo do texto emitir 
um juízo sobre se os diferentes sentidos do termo podem 
dar conta ou não da crítica de que a política é vazia de 
conteúdo substantivo no liberalismo de Rawls.   
 
II – A noção de política em A Theory of Justice 
 

Quando em 1971 Rawls apresentou a sua concepção 
de justiça, a qual chamou de Justice as Fairness, sua ideia de 
político não parecia possuir qualquer significado especial, 
que fosse diferente do sentido comum do termo.  
Posteriormente, ele reivindicou para a sua concepção de 
justiça um sentido particular para o modo de compreender 
o que é “o político”. Embora pudesse ser tida como 
controvertida, a justiça como equidade apresentava objetivos 
claramente definidos: oferecer uma teoria de direitos e 
liberdades fundamentais na qual a igualdade democrática 
estivesse integrada. Ao fazer isso, a concepção de justiça 
oferecia-se como uma alternativa viável para se opor ao 
utilitarismo, considerada a teoria dominante na filosofia 
moderna. 5 Com uma interpretação de natureza kantiana, a 
teoria de Rawls opunha-se às teorias de grandes teóricos 
sociais e economistas – de Hume, Smith, Bentham e Mill – 
ao construir uma concepção que se estabelecia como sendo 

                                                           
5 Cf. RAWLS, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge. 
Harvard University Press, 2003, Preface. 
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a mais adequada para uma sociedade democrática. Para 
Rawls, a moral racional não está baseada na autoconservação 
(Hume), nem mesmo a sociedade como um todo funciona 
estritamente como o funcionamento do mercado6 (Smith). 
Também não é possível, para Rawls, tomar como base moral 
um critério um tanto quanto simplista para dirigir a justiça 
como o prazer ou a felicidade (Bentham). No entanto, 
também o individuo parece não ser tão soberano, a ponto de 
não precisar se justificar perante a sociedade se seus atos não 
prejudicarem outros indivíduos, ou do governo não 
interferir na liberdade individual para proteger uma pessoa 
de si mesmo (Mill)7.   

Mas dizer que a ideia de política em Theory não tinha 
um significado especial pode parecer uma tentativa de 
amenizar o que na verdade os críticos consideraram uma 
completa ausência da ideia de político na obra.8 Ao mesmo 
tempo, o Liberalism, embora procurasse apresentar uma 
concepção “política” da justiça, não escapa da crítica de que 
na verdade apenas deixa transparecer uma fraqueza do 
liberalismo contemporâneo, a saber: que o legalismo liberal 
torna a vida política vazia de conteúdo substantivo.9 

                                                           
6 Note, no entanto, que se o mercado pode funcionar regulado por uma 
“mão invisível”, isso não implica que toda a sociedade possa ser (ou deva 
ser) regulada da mesma forma. Para Rawls, a sociedade precisa ser 
regulada por princípios “visíveis”. Entretanto, se essas duas concepções 
podem ser compatíveis é uma outra questão, a qual eu não abordo nesse 

momento.   

7 Não tenho a pretensão de resumir essas complexas teorias a esses 
pontos, apenas marcar uma diferença dessas teorias com a teoria de 
Rawls.  

8 Cf. A ausência de um conceito de política em Uma Teoria da Justiça é 
também criticada não apenas por filósofos, mas também por teóricos 
políticos como Benjamin Barber e Chantal Mouffe.   

9 As críticas de Sandel e MacIntyre apontam em alguma medida para esse 
problema.  
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Desse modo, no que segue, faço um breve excurso 

pelos principais textos de Rawls sobre essa questão, a fim de 
compreender seus usos do termo político. A justificativa para 
esse trabalho é a de que essa abordagem, além de permitir a 
compreensão e o desenvolvimento do pensamento do ponto 
de vista do próprio autor, também permitirá, 
posteriormente, situar a sua posição acerca da ideia de 
política não apenas diante dos críticos, mas mesmo dentro 
da própria tradição liberal.    
 
III – Distinção entre Conceito e Concepção 
 

A Theory of Justice oferece uma concepção de justiça 
que mais se aproxima dos “juízos ponderados” [considered 
judgments] da justiça e formam uma base moral considerada 
apropriada para uma sociedade democrática.10 O que Rawls 
oferece, portanto, é uma concepção de justiça e não um 
conceito de justiça. Concepção e conceito não significam a 
mesma coisa e essa distinção é feita pelo autor desde o início 
da obra. De acordo com ele, o “conceito” de justo significa 
um equilíbrio apropriado entre reivindicações concorrentes, 
ao passo que uma “concepção” de justiça é um conjunto de 
princípios relacionados para identificar as considerações 
relevantes que determinam esse equilíbrio.11 Enquanto uma 
“concepção” é um conjunto de princípios pelos quais se 
pondera o equilíbrio, o “conceito” é esse próprio equilíbrio. 
Dito de outro modo, enquanto o conceito é definido pelo 
papel dos princípios, a concepção é a interpretação desse 
papel.12 Nesse sentido, talvez seja correto dizer que uma 

                                                           
10 Cf. RAWLS, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge: 
Harvard University Press, 2003, Preface. 

11 Cf. RAWLS, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge: 
Harvard University Press, 2003, p. 9. 

12 “The concept of justice I take to be defined, then, by the role of its 
principles in assigning rights and duties and in defining the appropriate 
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concepção de justiça é uma maneira de construir, de 
entender, de interpretar o conceito de justiça.   

Mas qual a importância dessa diferença para a ideia 
de política? O que eu estou sugerindo aqui é apenas o 
seguinte: Em Theory, Rawls oferece uma concepção da 
política, mas não um conceito de política. Uma vez dada a 
distinção entre conceito e concepção, acredito que essa 
alusão não deveria ser controversa, mas desejo explicá-la 
mais claramente.  

Há pelo menos dois modos pelos quais a reflexão 
sobre a política é arranjada: normativo e descritivo. Grosso 
modo, a reflexão normativa diz o que deve ser, no sentido de 
fazer corresponder a realidade à afirmação; uma reflexão 
descritiva diz o que é, no sentido de fazer a afirmação 
corresponder à realidade.13 Esse me parece o pano de fundo 
da teoria política na sua concepção tradicional: de um lado o 
politicamente praticável e de outro o que é desejável.14  

Em autores clássicos da história da filosofia política 
esses dois modos parecem ter sido, geralmente, tratados de 
uma maneira conjunta, ainda que pudessem ser distinguidos. 
O que quero dizer com isso é que esses autores trabalhavam 
com ambos os tipos de reflexão sobre a política. Thomas 
Hobbes, por exemplo, em sua obra Leviatã, costuma ser 
lembrado por ter percorrido um caminho que se aproxima 
mais de uma reflexão descritiva, parte disso, devido aos seus 
escritos sobre o exercício do poder político. Apesar disso, 

                                                           
division of social advantages. A conception of justice is an interpretation 
of this role.”. Cf. RAWLS, John. A Theory of Justice. Revised Edition. 
Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 9. 

13 Não vou entrar aqui na questão se essa distinção é precisamente 
correta ou não. O que importa é que muitos textos clássicos da filosofia 
política parecem ter sido constituídos dessa maneira, ora descritivos, ora 
normativos.  

14 Sobre esse pano de fundo da teoria política no qual surgiu a teoria de 
Rawls, cf. KUKATHAS, Chandran; PETTIT, Philip. Rawls: A Theory of 
Justice and its Critics. Stanford: Stanford University Press, 1990.  
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Hobbes não recusa uma construção normativa que, penso 
eu, já está implícita no próprio subtítulo da obra: “a matéria, 
forma e poder de um estado [commonwealth] eclesiástico e 
civil”. Entretanto, John Rawls parece estar realmente mais 
interessado numa reflexão normativa acerca da política, mas 
disso não decorre que ele recuse completamente o primeiro 
tipo de reflexão, como alguns críticos propuseram.15Ele não 
quer apenas dar explicações de como o poder político é 
empiricamente, mas, tendo em vista seus objetivos práticos, 
quer fazer uma “construção” que, de fato, modifique (e não 
apenas descreva) a sociedade política e os princípios que 
devem regê-la, ou ainda a revisão dos juízos ponderados 
sobre a justiça.  

De acordo com a sugestão anterior, a reflexão 
política de Rawls em A Theory of Justice não é orientada por 
um “conceito” de política. Talvez por isso os críticos 
acusassem a obra de uma completa ausência da noção de 
política. O foco de Rawls não estava em grandes questões 
dos problemas clássicos da teoria política, no sentido de uma 
reflexão sobre a “finalidade da governação”, ou algo 
semelhante. Ao contrário, seu foco estava em alguns poucos 
problemas clássicos centrais sobre a estrutura moral e 
política do Estado democrático moderno. Não obstante 
voltar-se para os problemas políticos clássicos, tais como o 
fundamento das liberdades e direitos fundamentais, Rawls 
propõe oferecer uma interpretação da política, isto é, uma 
concepção, tal como sua teoria é uma interpretação da 
justiça, mas não um conceito.  Porém, isso não quer dizer – 
nem estou afirmando – que já em Theory havia o que Rawls 
veio a chamar posteriormente de “concepção política”. O 
que estou sugerindo é que, embora ele não faça uma reflexão 
sobre o conceito de política, parece haver, implicitamente, 

                                                           
15 Cf. SCHETTINO, Humberto. Rawls y la Política. Revista Internacional 
de Filosofía Política. 14, p. 89-109, 1999.  
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uma maneira de interpretar a política, e, portanto, há uma 
concepção.  
 
IV – Political Turn na década de 80 
 

Na década de 80, ao menos dois importantes 
trabalhos de Rawls marcaram a sua “political turn”: os artigos 
“Justice as Fairness: Political, not Metaphysical” e “The Domain of 
the Political and Overlapping Consensus”. No primeiro artigo, 
Rawls tinha como objetivo principal mostrar que sua 
concepção de justiça não dependia de reivindicações 
filosóficas (como a afirmação de uma verdade universal ou 
sobre a natureza essencial e identidade das pessoas), e que 
esse tipo de concepção, independente de doutrinas 
filosóficas, dever-se-ia procurar em uma sociedade 
democrática.16 Rawls reconheceu ter afirmado em Theory que 
a justiça como equidade era pretendida como uma 
concepção política de justiça. A partir disso, além de afirmar 
que sua concepção é sustentada como política, ele também 
deixa claro, nesse mesmo artigo, que uma concepção política 
de justiça é uma concepção moral. No entanto, trata-se de 
uma concepção moral que, como em Theory, é elaborada para 
um tipo específico de objeto [subject]: a estrutura básica da 
sociedade, isto é, as instituições políticas, sociais e 
econômicas. Todavia, mesmo sendo uma concepção moral, 
a justiça como equidade não é uma aplicação de uma 
concepção moral geral para esse tipo de estrutura, isso a 
difere das doutrinas morais tradicionais, o que não havia sido 
dito satisfatoriamente.  

Entretanto, o uso do termo político ainda parece não 
estar claramente preciso. Ao longo do texto, Rawls parece 
usar a palavra “político” com um sentido análogo a 
“público” ou “moral”. Contudo, sem fazer distinções, o 

                                                           
16 Cf. RAWLS, John. Justice as Fairness: Political, not Metaphysical. 
Philosophy and Public Affairs, Vol. 14, No. 3 (Summer, 1985), pp. 223-251 
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político parece ter um sentido idêntico ou mesmo possuir a 
mesma força que o público ou o moral, mas em outros 
momentos o sentido de político parece ser diferente.17 

No segundo artigo da década de 80, Rawls pretendia 
esclarecer alguns mal-entendidos sobre a ideia de consenso 
sobreposto [overlapping consensus], o que fez com que ele 
tratasse um pouco mais abertamente da questão do político. 
Ele considera de certa forma que uma concepção política vê 
o politico como um campo especial.18 Eu não pretendo 
entrar na aqui na discussão sobre o consenso sobreposto.  

O mais importante nesse momento é notar o 
seguinte: Rawls deixa evidente nesse texto que qualquer 
concepção política de justiça supõe previamente uma visão 
do mundo político e social.19 Essa afirmação me parece 
justamente ir ao encontro do que mencionei acima, isto é, de 
que embora Rawls não ofereça um conceito de política, e sim 
uma concepção, disso não decorre que haja uma completa 
ausência de política em sua obra. Na medida em que ele 
pressupõe uma visão do mundo político, a concepção 
política é uma maneira de construir, de entender, de 

                                                           
17 Rawls parece algumas vezes ser impreciso em sua definição. Por vezes 
se refere apenas a “concepção política” e outras por “concepção 
pública”, e em outras que a “concepção pública deve ser política”. E 
ainda quando diz que é evidente que uma concepção política é uma 
concepção moral, e, em outros momentos, que uma concepção moral 
não pode ser pública. 

18 “A political conception, I shall suppose, views the political as a special 
domain with distinctive features that call for the articulation within the conception of 
the characteristic values that apply to that domain.”. RAWLS, John. The 
Domain of the Political and Overlapping Consensus. In: RAWLS, John. 
Collected Papers. Cambridge and London: Harvard University Press, 
1999a, p. 473.   

19 “Any political conception of justice presupposes a view of the political 
and social world, and recognizes certain general facts of political 
sociology and human psychology.”. RAWLS, John. The Domain of the 
Political and Overlapping Consensus. In: RAWLS, John. Collected Papers. 
Cambridge and London: Harvard University Press, 1999a, p. 474.   
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interpretar essa visão da política, do mundo político e social 
que está pressuposto. Nesse sentido, uma concepção política 
trata-se mais de uma visão da política, e do tipo de 
instituições políticas que seriam mais justas e apropriadas.20  

Mas o que significa que uma concepção política veja 
o político como um campo especial? Ou, então, qual o 
sentido do “político” em Rawls? Obviamente, perguntar 
pelo sentido do político é diferente de perguntar o que é uma 
concepção política. Suponho que se tratam de duas questões 
distintas. Uma coisa é perguntar quais os predicados de uma 
concepção moral entendida como política; outra coisa é 
perguntar o que é esse campo do político e o que ele tem de 
especial. A primeira pergunta é respondida pelas próprias 
características constitutivas de uma concepção política, as 
quais eu estou pressupondo, e não vou entrar nessa questão 
agora.21 Gostaria de dar atenção agora, ainda que 
brevemente, à segunda questão.  

Uma vez que se entenda a concepção política de 
justiça como uma visão da política e do tipo de instituições 
mais justas e apropriadas para uma sociedade democrática, 
se torna mais fácil, eu acredito, compreender não apenas 
como o político é um campo especial, mas também como os 
valores morais que se aplicam à estrutura básica levam em 
conta certos aspectos especiais do próprio relacionamento 
político.  

De acordo com Rawls, o relacionamento político 
tem ao menos dois aspectos significativos: i) é uma relação 

                                                           
20 Isso quando se leva em conta o que Rawls chama de “os cinco fatos 
gerais da sociologia política e da psicologia humana”. Cf. RAWLS, John. 
The Domain of the Political and Overlapping Consensus. In: RAWLS, 
John. Collected Papers. Cambridge and London: Harvard University Press, 
1999a. 

21 No artigo Rawls já falara das características de uma concepção politica, 
mas no Liberalismo Politico ele abordou mais amplamente o significado de 
uma concepção política. Cf. RAWLS, John. Political Liberalism. New 
York: Columbia University Press, 1996. 
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entre pessoas dentro da estrutura básica da sociedade; e, ii) o 
poder político exercido dentro dessa relação política é 
sempre coercitivo, apoiado pela máquina estatal para fazer 
cumprir a lei.22 Entendido dessa maneira, o campo do 
político difere do associativo (que é voluntário de maneira 
que o político não é) e do campo familiar e do pessoal (que 
são afetivos de maneira que o político não é).23 

Somente dessa forma, tomando o político como um 
campo particular [special domain] torna-se possível dizer que 
uma concepção política é uma “visão independente” [free-
standing view]. Uma visão para a estrutura básica (um critério, 
um modo de entender), a qual formula os seus valores 
políticos independente dos valores não políticos. Desse 
modo, uma concepção política (i) não nega que existem 
outros valores que se aplicam aos outros domínios; (ii) nem 
diz que o político é totalmente separado desses valores.24 Na 
medida em que o político é entendido como um domínio 
particular, torna-se possível afirmar, como Rawls o faz, que 
uma família de valores políticos expressados em seus 
princípios e ideais, normalmente, vai ter um peso suficiente 
para “anular” [override] todos os outros valores que venham 
a entrar em conflito com esses valores políticos. 

Porém, outra questão se coloca. Como podem os 
valores desse domínio particular do político – os valores de 
um subdomínio do reino de todos os valores – normalmente 
“prevalecer sobre” [outweigh] quaisquer valores que possam 

                                                           
22 Cf. RAWLS, John. The Domain of the Political and Overlapping 
Consensus. In: RAWLS, John. Collected Papers. Cambridge and London: 
Harvard University Press, 1999a, p. 482. 

23 Cf. RAWLS, John. The Domain of the Political and Overlapping 
Consensus. In: RAWLS, John. Collected Papers. Cambridge and London: 
Harvard University Press, 1999a, p. 482. 

24 Cf. RAWLS, John. The Domain of the Political and Overlapping 
Consensus. In: RAWLS, John. Collected Papers. Cambridge and London: 
Harvard University Press, 1999a, p. 482-483. 
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conflitar com eles?25 A resposta de Rawls de por que os 
valores políticos importam mais que outros valores tem duas 
partes. A primeira afirma que esses valores políticos são 
realmente valores muito importantes e, portanto, não são 
“anulados” [overridden] facilmente. E a segunda diz que a 
história da religião e da filosofia mostram que há muitas 
maneiras razoáveis nas quais esse reino mais amplo de 
valores pode ser entendido de modo a ser congruente com 
os valores políticos; ou dar apoio a esses valores, ou então 
simplesmente não conflitar com os valores apropriados para 
o domínio particular do político.  

Diante de tudo isso, poder-se-ia perguntar: qual o 
sentido de político de uma concepção política? Pode haver 
um sentido certo e outro errado para uma concepção? Rawls 
se preocupa que sua concepção não seja entendida como 
“política” no sentido errado. Esse mau sentido aconteceria 
se o político fosse entendido com o significado de contentar-
se em representar um acordo entre interesses conhecidos e 
existentes, ou que partisse de uma doutrina abrangente e 
procurasse favorecê-la. Entretanto, o sentido certo de 
político de uma concepção política deve ser o de formular 
uma visão coerente dos valores morais mais importantes, 
aplicando-os para a relação política, estabelecendo uma base 
pública de justificação das (fornecendo meios para julgar as) 
instituições livres.   
 
V- Do Political Liberalism, à guisa de conclusão 
 

No Political Liberalism, quando Rawls retoma o 
problema de não ter realizado uma distinção entre 
concepções e doutrinas, a maior parte de sua ênfase em 
distinguir o campo do político está em ressaltar aquilo que 

                                                           
25 Cf. RAWLS, John. The Domain of the Political and Overlapping 
Consensus. In: RAWLS, John. Collected Papers. Cambridge and London: 
Harvard University Press, 1999a, p. 484. 
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referi como sendo a primeira de duas questões distintas, isto 
é, sobre as características da concepção política. Ele por 
vezes parece não reforçar o sentido da segunda questão, isto 
é, sobre o campo do político como possuindo um domínio 
especial. Isso não implica que ele perca de vista a segunda 
questão, uma vez que desde a introdução do Liberalism ele já 
se refere a essa questão, especialmente, ao mostrar a falta da 
distinção entre filosofia moral e política e, com isso, a falta 
da distinção entre doutrinas filosóficas e morais abrangentes 
[comprehensive philosophical and moral doctrine] e uma concepção 
estritamente política [strictly political conception].26   

Nesse sentido, quando se procura criticar a teoria de 
Rawls como insuficientemente política e a própria 
concepção política, não é possível descuidar da pergunta 
sobre o lugar do político na teoria rawlsiana. Estou 
sugerindo com isso que parte dos mal-entendidos sobre sua 
noção do político poderia ser explicada por se levar em 
consideração apenas a concepção política como tal (o que 
chamei de primeiro sentido do político) e não o campo 
especial do político (o que chamei de segundo sentido do 
político). Disso resulta que o Political Liberalism não é apenas 
uma tentativa de elaborar uma concepção de justiça mais 
“pragmática” ao invés da construção mais “filosófica” da 
Theory. Uma vez entendido o pano de fundo do politico em 
Rawls antes da obra Liberalism, tornam-se mais claras as 
tentativas do autor de solucionar alguns problemas mais 

                                                           
26 “Note that in my summary of the aims of Theory, the social contract 
tradition is seen as pare of moral philosophy and no distinction is drawn 
between moral and political philosophy. In Theory a moral doctrine of 
justice general in scope is not distinguished from a strictly political 
conception of justice. Nothing is made of the contrast between 
comprehensive philosophical and moral doctrines and conceptions 
limited to the domain of the political. In the lectures in this volume, 
however, these distinctions and related ideas are fundamental.”. Cf. 
RAWLS, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 
1996, p. XV. 
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específicos, como o problema da legitimidade,27 bem como 
o problema da estabilidade de uma sociedade e de suas 
instituições.28 

Outra questão que surge com o Political Liberalism – a 
qual eu acredito que está relacionada com o modo como é 
entendida a “política” em sentido amplo – é sobre a verdade 
dos juízos morais. Do ponto de vista do liberalismo de 
Rawls, quais os juízos morais que são verdadeiros são 
irrelevantes. De fato, Rawls não vê isso como um problema 
e um dos seus motivos principais é sua distinção entre o 
verdadeiro e o razoável. Entretanto, uma linhagem de 
pensadores – como Sandel e Taylor - acreditam que isso 
possui uma implicação realmente importante e impactante 
na tentativa de resolver muitas questões da vida política. E, 
em outras palavras, não seria razoável considerar como 
irrelevantes questões sobre juízos morais.29 Eu acredito que 

                                                           
27 Em uma sociedade liberal o poder político deve ser exercido de acordo 
com uma concepção política. E isso por si só já parece demonstrar que 
Rawls não abandona questões clássicas da política – como quem deve 
exercer o poder – claro que se isso é descritivo ou normativo é uma outra 
questão.  

28 Sobre esse ponto uma observação. Na esteira dos críticos que notaram 
a falta de “política” na primeira obra de Rawls, Humberto Schettino 
aponta que mesmo em Political Liberalism Rawls não é capaz de dar conta 
dos processos que formam o conteúdo da política, como a dominação, 
a luta de poder, jogo de interesses, etc. E que parte disso é porque Rawls 
não usa a palavra “politica” [politics] e sim “o político” [the political], ou 
seja, Rawls usa a categoria como adjetivo e não como substantivo. Essa 
é uma questão a qual eu não abordei diretamente nesse texto (talvez seja 
preciso retornar a ela em outro momento) mas acredito que parte da 
resposta de Rawls seria retomar a distinção entre conceito e concepção, 
a qual me parece que Schettino não considera em se artigo. Cf. Cf. 
SCHETTINO, Humberto. Rawls y la Política. Revista Internacional de 
Filosofía Política. 14, p. 89-109, 1999. 

29 Essa questão envolve o recurso a uma “imparcialidade” do liberalismo 
sobre os juízos morais. Não a desenvolvo nesse momento, mas isso não 
significa que não seja importante. Certamente, terei que voltar a esse 
problema.  
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esse problema poderia ser abordado por ao menos duas 
perspectivas, mas apenas uma dela poderia receber o adjetivo 
“rawlsiana”. A primeira perspectiva é achar que o liberalismo 
político (não o livro, mas a “doutrina”) não deveria se 
envolver com questões sobre a verdade ou a falsidade de 
juízos morais, nem criticá-los ou rejeitá-los. Essa é uma 
posição a qual eu a considero tipicamente rawlsiana.  No 
entanto, uma outra perspectiva é acreditar que o liberalismo 
político não pode recusar se envolver nessa questão sobre a 
verdade de juízos morais se pretende dar conta dos 
problemas da vida política em geral. Essa segunda posição 
ainda acrescenta um problema adicional que é saber até que 
ponto o liberalismo político, quando se envolve nessas 
questões, é ainda “político” nos termos de Rawls. Se 
envolver nessas questões não é voltar a ser um liberalismo 
“abrangente”? Pode o liberalismo político entrar em disputa 
sobre a verdade de juízos morais e permanecer sendo 
“político”? Se a resposta para essa pergunta for negativa, 
então, me parece que se têm apenas duas opções: ou se aceita 
o liberalismo político (de Rawls) ou se rejeita. Todavia, se a 
resposta para essa questão for positiva, então, além de 
permanecer dentro dos limites de um liberalismo político 
(como Rawls o apresenta), um passo a mais seria dado na 
proposta de solução para problemas da vida política em geral 
(os quais muitas vezes envolvem uma disputa sobre a 
verdade de juízos morais). Essa perspectiva talvez possa 
escapar da crítica de tornar a vida política vazia de conteúdo 
substantivo. Mas essa talvez já não seja mais uma posição 
que eu qualificaria como “rawlsiana”.  
 
VI- Conclusão 
 

Naturalmente, essas ideias que sugeri nesse texto têm 
implicações que não poderiam ser desenvolvidas nesse 
momento e precisarão ser retomadas em outro momento. 
De qualquer forma, acredito que a resposta que se der para 
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esse problema estará ligada com o problema inicial da 
própria compreensão da politica (como um conceito ou 
como uma concepção) bem como se a reflexão sobre a 
política – normativa ou descritiva – pode ser combinada de 
algum modo. De qualquer modo, uma vez que o objetivo 
inicial desse texto era simplesmente tentar compreender o 
uso da noção de político e as modificações que o autor fez 
ao longo de sua “political turn” a partir do ponto de vista do 
próprio Rawls, acredito que esse objetivo tenha sido 
alcançado de alguma maneira.  
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A IGUAL LIBERDADE E A 

DESOBEDIÊNCIA CIVIL RAWLSIANA 

PARA CASOS RELIGIOSOS: 

A QUESTÃO DO ABORTO 

Julio Tomé1  
 

1. A Igual Liberdade Rawlsiana: o Estado Laico e o 
Aborto2 

 
Rawls afirma no §31 de Uma Teoria da Justiça que: i – 

é da natureza das pessoas que suas opiniões não sejam iguais 
as das outras pessoas, pois seus juízos tendem a divergir, 
principalmente quando seus interesses estão em jogo, e que; 
ii – são os cidadãos que irão decidir quais ordenações 
institucionais são justas para compatibilizar as opiniões 
conflitantes sobre a justiça que as pessoas terão, onde, se tem 
a noção de que uma concepção completa de justiça não só é 
capaz de avaliar leis e políticas, como também se classifica os 
procedimentos que selecionam as opiniões políticas que 
devem ser transformadas em leis, onde; iii – ao aceitar uma 
determinada constituição como justa, as pessoas têm a 
crença de que certos procedimentos tradicionais são 

                                                           
1 Mestrando em Filosofia, área de concentração em ética e filosofia 
política, no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade 
Federal de Santa Catarina (PPGFIL/UFSC), sob a orientação do 
professor Delamar José Volpato Dutra. Bolsista CAPES/PROEX. 
Juliohc7@hotmail.com. 

2 Agradece-se a leitura, comentários e correções dos colegas Camila 
Añez, Danilo Carreta, Laerzio Scandelari, Maria Alice da Silva, em 
especial da atenção dada por Samantta Lopes Portela aos problemas de 
português do texto que foram apontados e corrigidos. Agrecede-se 
também aos professores Delamar Dutra e Darlei Dall’Agnol.  
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apropriados, mas por se tratar de um processo político, na 
melhor das hipóteses, as pessoas trabalharam sob uma 
aplicação imperfeita da justiça procedimental, onde as 
pessoas, enquanto cidadãs, devem saber determinar os 
fundamentos, assim como os limites, das obrigações e 
deveres políticos.  

Será por meio da posição original, sob o véu de 
ignorância, que as pessoas escolherão uma constituição, 
segundo o pensamento de Rawls. Esta constituição será 
escolhida por meio dos princípios de justiça, que serão os 
guias para as partes no experimento hipotético de 
deliberação da posição original. Sendo que, para o filósofo 
estadunidense, a primeira afirmação dos dois princípios da 
justiça é dada da seguinte forma:  

 
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao 
mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais 
que seja compatível com um sistema semelhante de 
liberdades para as outras.  
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas 
devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao 
mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas 
para todos dentro dos limites do razoável, e (b) 
vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos.3  
 

Com isso, no primeiro princípio, têm-se como 
objetivo assegurar as liberdades básicas iguais aos cidadãos 
que sejam compatíveis também com os outros cidadãos do 
Estado. As liberdades mais importantes, no pensamento de 
Rawls, são: a liberdade política, i.e., o direito de votar e 
ocupar um cargo público; a liberdade de expressão, assim 
como a de reunião; a liberdade de consciência e pensamento; 
as liberdades das pessoas, incluindo a proteção contra a 
opressão psicológica e a agressão física; o direito à 

                                                           
3 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisseta e 
Linita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000c. p. 64. 
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propriedade privada; proteção contra prisão e detenção 
arbitrária. E, essas liberdades devem ser iguais e, também, as 
mais abrangentes possíveis. Será então com base no primeiro 
princípio da justiça que este trabalho se baseará, pois: 

 
As liberdades fundamentais representam o conjunto 
de condições materiais e institucionais para a 
realização da autonomia, mas mais do que isso: elas 
desempenham um papel importante na promoção 
do autorrespeito, uma dimensão de auto-relação 
prática consigo mesmo que é fundamental para 
explicar como os indivíduos adquirem também um 
sentido interno de sua autonomia.4 

 
Segundo Rawls, um sistema político não seria justo 

se não incorporasse as liberdades de cidadania igual, i.e., as 
liberdades de pensamento, consciência, individual, e a 
igualdade de direitos políticos. De onde:  

 
[...] o primeiro princípio da liberdade igual é o padrão 
primário para a convenção constituinte. Seus 
requisitos principais são os de que as liberdades 
individuais fundamentais e a liberdade de 
consciência e a de pensamento sejam protegidas e de 
que o processo político como um todo seja um 
procedimento justo. Assim, a constituição estabelece 
um status comum seguro de cidadania igual e 
implementa a justiça política.5 

 
Segundo o pensamento rawlsiano, tem-se a liberdade 

como: “[...] esta ou aquela pessoa (ou pessoas) está (ou não 
está) livre desta ou daquela restrição (ou conjunto de 

                                                           
4 WERLE, D. Justiça. liberdades básicas. In: ethic@- Florianópolis v.13, 
n.1, p. 74 – 90, Jun. 2014. p. 82. 

5 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisseta e 
Linita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000c. p. 215. 
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restrições) para fazer (ou não fazer) isto ou aquilo.”.6 As 
pessoas têm liberdade para fazerem algumas coisas quando 
estão livres de certas restrições que levam a agir de 
determinado modo ou não, e quando sua ação (ou não) está 
protegida contra a interferência de outras pessoas, i.e., ela é 
livre para agir (ou não) de forma X sem interferência externa. 
É importante salientar que a liberdade no pensamento 
rawlsiano não é meramente uma ideia de liberdade negativa, 
i.e., de que ser livre é não ter impedimentos externos para a 
ação, pois no pensamento rawlsiano a ideia de liberdade 
também pressupõe uma série de condições favoráveis ao seu 
exercício, como fica claro na própria exposição do princípio 
um (p1) da Teoria da Justiça. Entretanto, para fins de 
simplificação, se adotará neste trabalho a citação de Rawls 
acima apresentada, acerca da liberdade, porque nela está o 
cerne daquilo que se quer defender e apontar, sendo que isto 
não implicará na perda de sentido do conceito, ou 
manipulação de pensamento rawlsiano, pois uma discussão 
mais aprofundada do conceito de liberdade no pensamento 
de Rawls seria congruente com a ideia defendida neste texto.7 

                                                           
6 Idem, Ibidem. p. 219.  

7 Também é verdade que mesmo o princípio das iguais liberdades 
fundamentais poderia ser precedido por outro princípio que prescreve, 
basicamente, as condições mínimas para o exercício das faculdades 
morais dos cidadãos e cidadãs do Estado. Este princípio anterior, o 
princípio zero (p0), é um principio que se preocupa com as ideias 
relacionadas à segurança básica (integridade física) e de direitos de 
subsistência (nível minimo de bem-estar material para que se permita 
uma existência dentro da normalidade). Ao aborta esta questão, Rawls, 
também fala de atingir condições mínimas de civilização, e nisto, se 
poderia argumentar que pela liberdade não ser mera inexistência de 
liberdade externa, no sentido hobbesiano, mas que pressupõe uma a 
realização de um conjunto de condições materiais e institucionais, pode-
se argumentar, por meio do princípio zero contra a proibição do aborto, 
que a única maneira de se alcançar condições mínimas de civilização é 
garantindo às pessoas que suas vontades (desde que se encaixem com as 
dos concidadãos) serão respeitadas e que elas estarão seguras para 
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Por meio do conceito de liberdade de consciência, as 

pessoas têm (teriam) a liberdade básica de perseguirem seus 
interesses morais, filosóficos e religiosos, sem restrições 
legais, onde não apenas se garante a permissibilidade de ação 
(religiosa, moral ou filosófica), como também torna-se uma 
obrigação das outras pessoas e do governo de não criarem 
obstáculos a essa liberdade. “[...] supõe um pluralismo 
razoável como fundamento necessário, uma vez que não é 
possível a uma doutrina compreensiva assegurar uma 
unidade social, nem formular o conteúdo de uma razão 
pública nas questões mais fundamentais da política”.8  

Para Rawls, na posição original, por meio da 
liberdade de consciência, parece ser natural que as partes 
escolham princípios que assegurem a integridade de 
liberdade moral e religiosa, mesmo sem saber quais são suas 
convicções religiosas ou morais, assim como os conteúdos 
particulares e suas interpretações. As partes, na posição 
original, não sabem como serão vistas suas concepções 
religiosas e morais, e isso implica que, aparentemente, a igual 
liberdade de consciência acaba sendo o mais importante 
princípio que as pessoas reconhecem na posição original. 
Reconhecem, pois não podem correr o risco de sua liberdade 
seja solapada por outra, i.e., de que haja uma doutrina 
dominante (e privilegiada pelo Estado) que persiga ou 
elimine outras doutrinas, impedindo assim a liberdade de 
consciência de um determinado grupo de pessoas ao qual 
possa se pertencer. Estariam assim, agindo como sujeitos 
racionais.  

 

                                                           
viverem suas vidas conforme desejarem. Faz-se essa colocação apenas 
como forma de aumentar a discussão, não se trabalhará com a hipótese 
do princípio zero neste texto. Agradece-se ao colega Danilo Carreta e ao 
professor Delamar Dutra pela indicação do princípio zero.  

8 PINHEIRO, C. M. O palco das decisões sobre o ensino da tolerância. 
In: ethic@ - Florianópolis, v. 10, n. 3, p. 1 - 12, Dez. 2011.p. 5. 
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É importante enfatizar que, em tese, o procedimento 
da posição original é justo porque efetuado em 
condições equitativas, ou seja, as partes que 
constroem os princípios de justiça estão 
simetricamente situadas. É preciso, portanto, que 
sejam criadas condições favoráveis ao exercício da 
autonomia, das quais possa resultar um consenso.9  

 
Em Uma Teoria da Justiça, na discussão sobre os 

princípios de liberdade igual, as pessoas escolheriam 
argumentos em prol da liberdade moral, de pensamento e de 
fé, assim como à prática religiosa, sendo que essa última 
poderia ser regulada pelo Estado, se necessário. Para Rawls, 
“as liberdades fundamentais especificam o status comum e 
garantido dos cidadãos iguais numa sociedade democrática 
bem ordenada”.10 Sendo que as liberdades de consciência e 
pensamento não devem ser fundadas no ceticismo filosófico 
e ético, e nem mesmo na indiferença entre os interesses 
religiosos e filosóficos, pois, por meio dos princípios de 
justiça, deve-se definir um caminho apropriado entre o 
dogmatismo e a intolerância de um lado, e um reducionismo 
que considera a religião e a moralidade como meras 
preferências, de outro lado. 

As liberdades fundamentais são iguais para todos os 
cidadãos. E, “[...] a ideia é de combinar as liberdades 
fundamentais iguais com um princípio que objetive regular 
certos bens primários vistos como polivalentes para 
promover nossos fins. [...]”.11 As liberdades políticas iguais e 
a liberdade de pensamento devem assegurar a aplicação dos 

                                                           
9 WEBER, T. Autonomia e consenso sobreposto em Rawls. In: ethic@ - 
Florianópolis, v. 10, n. 3, p. 131 - 153, Dez. 2011. p. 147.  

10 WERLE, D. Justiça. liberdades básicas. In: ethic@- Florianópolis v.13, 
n.1, p. 74 – 90, Jun. 2014. p. 85. 

11 RAWLS, John. O Liberalismo Político. Tradução de Dinah de Abreu 
Azevedo. São Paulo: Editora Ártica, 2000b. p. 382.  
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princípios de justiça de forma livre e bem-informada, por 
meio do exercício pleno e efetivo do senso de justiça. Rawls 
quer “[...] justificar um conjunto de liberdades fundamentais 
necessárias para o desenvolvimento adequado das 
capacidades razoáveis e racionais da pessoa autônoma, como 
membro pleno de uma sociedade democrática [...]”.12 

Para Rawls, as liberdades religiosa e moral são 
consequências do princípio de liberdade igual, e, aqui, 
defende-se que o respeito à liberdade de escolher a religião 
que se deseja associar, e de definir um plano de vida, é algo 
intrínseco às pessoas autônomas, e, desrespeitar tal processo, 
é de certa forma desrespeitar a própria pessoa, é desrespeitá-
la como um ser igual. Recorda-se que “[...] os cidadãos são 
autônomos para realizar suas concepções do bem, nos 
limites dos princípios de justiça. [...]”.13 

Reconhece-se que pessoas religiosas, enquanto 
pessoas livres e conscientes, podem se sujeitar à autoridade 
religiosa, de forma a não questionar os pronunciamentos 
dessa autoridade, e não haverá qualquer tipo de proibição a 
isso, pois assim garante-se a liberdade de pensamento, de 
associação, de consciência etc. Sabe-se que ao se respeitar a 
liberdade de associação e pensamento de uma pessoa se está 
respeitando, assim, a igual liberdade dos indivíduos de uma 
sociedade democrática liberal constitucional.  

A igual liberdade deve valer, acredita-se, para aos 
cidadãos religiosos e não-religiosos, seculares, ateus, 
agnósticos etc. Consequentemente, pode-se argumentar que 
a proibição do aborto, por exemplo, vai contra a liberdade 
básica das mulheres em uma sociedade democrática 
constitucional e desrespeita o valor da igualdade, porque, em 

                                                           
12 WERLE, D. L.. Liberdades básicas, justificação pública e poder 
político em John Rawls. In: Dissertatio (UFPel), v. 34, p. 183-207, 2011. 
P. 188.  

13 WEBER, T. Autonomia e consenso sobreposto em Rawls. In: ethic@ 
- Florianópolis, v. 10, n. 3, p. 131 - 153, Dez. 2011. P. 148. 
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uma sociedade que aceita o princípio da igual liberdade 
pode-se ter uma mulher que, por exemplo, não vê o inicio 
da vida como sendo a partir da fecundação, mas sim a partir 
da formação do sistema nervoso que permite o feto a sentir 
dor. Por aceitar o princípio da igual liberdade ponderada, i.e., 
que compatibiliza a liberdade de um cidadão com os demais 
concidadãos do Estado, é consequência que “[...] o Estado 
não pode favorecer nenhuma religião especifica e não se 
pode vincular sanções ou incapacidades a nenhuma afiliação 
religiosa, ou falta dessa. Fica rejeitada a ideia de um Estado 
confessional. [...]”.14 E o mesmo vale a doutrinas abrangentes 
filosóficas e morais. E, portanto,   

 
Dado que, em uma sociedade democrática plural, as 
várias liberdades fundamentais estão fadadas a 
conflitar umas com as outras, é necessário que as 
regras institucionais que definem essas liberdades, 
sejam ajustadas da melhor maneira possível pela 
prática política dos próprios cidadãos, de modo que 
se encaixem num sistema coerente de liberdades 
garantido igualmente a todos, sistema que deve estar 
aberto a revisões e adaptações conforme mudem as 
condições sociais necessárias para seu exercício 
duradouro, respeitando a esfera de aplicação de cada 
liberdade.15  

 
Pelo que foi apresentado até o momento, e 

analisando, por exemplo, a problemática do aborto por meio 
do conceito rawlsiano de igual liberdade, acredita-se que se 
pode fazer uma defesa de que o aborto é permissível, pois 
quando se tem que uma pessoa livre é aquela que age sem 
interferências externas, verifica-se na proibição do aborto 

                                                           
14 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisseta e 
Linita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000c. p. 230. 

15 WERLE, D. Justiça. liberdades básicas. In: ethic@- Florianópolis v.13, 
n.1, p. 74 – 90, Jun. 2014. p. 78.  
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uma contradição, pois a interferência externa que proíbe o 
aborto desrespeita diretamente a liberdade da pessoa16. 
Obviamente não se pode dizer que qualquer impedimento 
de ação significará que se deva tirar tal restrição, um exemplo 
disso talvez seja a proibição de matar, assaltar, furtar etc., 
pois nas ações desse tipo, em circunstâncias normais, 
diferentemente do aborto, todos razoavelmente podem 
reconhecê-las como ações injustas. 

Já no que se refere ao aborto, há uma grande 
discussão sobre se abortar é um ato moral ou não, correto 
ou não. Neste caso se tem que, diferente dos casos citados, 
trabalha-se com a noção de doutrinas abrangentes razoáveis, 
onde, no pensamento de Rawls, em uma sociedade 
democrática liberal, as doutrinas abrangentes, por meio do 
equilíbrio reflexivo, devem alcançar o consenso sobreposto, 
i.e., mesmo que as doutrinas discordem de maneira razoável 
de certos valores políticos, elas devem aceitar os princípios 
de justiça que organizarão o convívio dos cidadãos na 
sociedade liberal, que é marcada pelo pluralismo de visões de 
mundo, e que não será assim só pelo uso tirânico do poder.  

Pode-se simplificar o que foi dito da seguinte 
maneira: apesar de doutrinas abrangentes religiosas, por 
exemplo, não aceitarem o aborto enquanto um ato justo (ou 
correto) e doutrinas abrangentes com pensamentos mais 

                                                           
16 Ressalta-se que neste trabalho consideram-se apenas casos de 
gestações de primeiro semestre (até a 12ª semana) de mulheres maiores 
de 16 anos, sem qualquer problema psicológico grave, plenamente 
capazes de agir e viver de acordo com um plano racional de vida. 
Portanto, não se trabalhará com a hipótese de mulheres que são 
dementes ou que têm deficiência intelectual, pois se acredita que uma 
gravidez desse tipo, além de ser um crime a essas mulheres e fugir do 
escopo deste trabalho, levantaria um debate além do que se deseja fazer. 
Exclui-se também os casos de estupros (apesar de defender-se que se for 
a escolha da mulher de abortar ou permanecer e levar à frente a gestação, 
esta decisão deve ser respeitada) e crianças menores de 16 anos (pois 
verifica-se nessas agentes certa imaturidade para agir autonomamente). 
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liberais não verem problemas com o ato de abortamento, se 
tem, em uma mesma sociedade, duas visões de mundo que 
são irreconciliáveis entre si, os que não veem o aborto 
enquanto algo per se ruim, e os que veem. Mas ambas aceitam 
o princípio da igual liberdade de pensamento, pois só assim 
elas conseguem conviver com certa harmonia na sociedade. 
Portanto, por mais que as pessoas com doutrinas 
abrangentes religiosas sejam contrárias ao aborto, elas 
reconhecem que não podem proibir a liberdade de 
pensamento dos outros cidadãos, como consequência se tem 
que, pelo conceito de liberdades básicas iguais, somada a 
ideia de que um Estado, para garantir a igual liberdade, 
precisa ser neutro nas questões de fé, em uma sociedade 
democrática liberal não se pode proibir o aborto, por maior 
que seja o desejo de doutrinas abrangentes.  

Sabe-se, é verdade, que John Rawls nunca tratou de 
maneira aprofundada a questão do aborto em seus trabalhos, 
exceto em sua famosa nota de rodapé do Liberalismo Político,17 

                                                           
17Aqui apresenta-se a nota rawlsiana acerca do aborto em sua 
integralidade conforme a versão em inglês do Political Liberalism:  “As an 
illustration, consider the troubled question of abortion. Suppose first that 
the society in question is well-ordered and that we are dealing with the 
normal case of mature adult women. It is best to be clear about this 
idealized case first; for once we are clear about it, we have a guide that 
helps us to think about other cases, which force us to consider 
exceptional circumstances. Suppose further that we consider the 
question in terms of these three important political values: the due 
respect for human life, the ordered reproduction of political society over 
time, including the family in some form, and finally the equality of 
women as equal citizens. (There are, of course, other important political 
values besides these.) Now I believe any reasonable balance of these 
three values will give a woman a duly qualified right to decide whether 
or not to end her pregnancy during the first trimester. The reason for 
this is that at this early stage of pregnancy the political value of the 
equality of women is overriding, and this right is required to give it 
substance and force. Other political values, if tallied in, would not, I 
think, affect this conclusion. A reasonable balance may allow her such a 
right beyond this, at least in certain circumstances. However, I do not 
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entretanto, acredita-se ser plenamente plausível fazer a 
defesa da permissibilidade política do aborto por meio do 
conceito de igual liberdade apresentado por Rawls em Uma 
Teoria da Justiça, pois por este conceito consegue-se fazer uma 
defesa à igual liberdade de pensamento, e tem como ponto 
de partida o tratamento igual que deve ser depositado a todos 
os cidadãos e cidadãs de um Estado Democrático, que é o 
ponto central da defesa rawlsiana da permissibilidade do 
aborto.  

Recorda-se que, na nota supracitada, Rawls defende 
qualquer equilíbrio razoável entre os valores políticos de 
respeito pela vida humana, da reprodução ordenada da 
sociedade política ao longo do tempo e da igualdade das 
mulheres enquanto cidadãs iguais. Este último acaba por se 
sobrepor para que as mulheres possam decidir se querem 
interromper ou não uma gestação, aos outros valores 
políticos durante o primeiro trimestre de gestação, pois neste 
estágio de gestação o valor político de igualdade das 
mulheres é supremo e esse direito é necessário para dar-lhes 
substância e força. Sendo que, se outros valores políticos 
entrarem na discussão, se forem condizentes, não afetarão 
tal conclusão, segundo o pensamento rawlsiano. Indo mais 
além, o filósofo estadunidense afirma que toda doutrina 
abrangente que leva a um equilíbrio de valores políticos, mas 

                                                           
discuss the question in general here, as I simply want to illustrate the 
point of the text by saying that any comprehensive doctrine that leads to 
a balance of political values excluding that duly qualified right in the first 
trimester is to that extent unreasonable; and depending on details of its 
formulation, it may also be cruel and oppressive; for example, if it denied 
the right altogether except in the case of rape and incest. Thus, assuming 
that this question is either a constitutional essential or a matter of basic 
justice, we would go against the ideal of public reason if we voted from 
a comprehensive doctrine that denied this right (see §2.4). However, a 
comprehensive doctrine is not as such unreasonable because it leads to 
an unreasonable conclusion in one or even in several cases. It may still 
be reasonable most of the time.” (RAWLS, 1996, p. 243-4 [nota de roda-
pé]). 
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que exclua o direito devidamente qualificado de interromper 
a gravidez de uma cidadã igual no primeiro trimestre, não é 
razoável, e, dependendo da formulação, tal “equilíbrio” pode 
ser cruel e opressivo.  

As liberdades políticas e de pensamento fazem parte 
de um procedimento político justo. Sendo que a constituição 
é vista como um procedimento político justo que incorpora 
as liberdades políticas iguais e procura assegurar seu valor 
equitativo, e os processos de decisão política devem ficar 
abertos a todos em uma base aproximadamente igual, 
garantindo a liberdade de pensamento. Neste ponto, 
apresenta-se, por exemplo, os § VI e VIII do artigo 4º da 
Constituição Federal do Brasil que afirmam: i – “é inviolável 
a liberdade de consciência e de crença [...]”;18 ii – “ninguém 
será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política [...]”.19 Tem-se então, em sua 
letra, a constituição brasileira como um mecanismo político 
justo que incorpora as liberdades políticas iguais, garantindo 
a liberdade de pensamento de seus cidadãos. Na letra, a 
constituição do Brasil está correta, mas poder-se-ia 
questionar: um país que garante a liberdade de pensamento 
e as liberdades políticas iguais pode proibir o aborto e a 
eutanásia?    

É uma obrigação dos cidadãos e do governo de uma 
sociedade democrática não criar obstáculos às ações das 
pessoas, respeitando assim a igual liberdade entre os 
cidadãos. A consequência é que tanto a livre associação 
religiosa quanto não religiosa deva ser garantida com igual 
respeito. Com base nessas premissas, a consequência é a 

                                                           
18 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. § VI – Art. 
4.  

19 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. § VIII – 
Art. 4.  
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permissibilidade política do aborto, além de respeitar o 
pluralismo entre doutrinas abrangentes, não privilegiando 
uma visão de mundo frente a outras, também respeita as 
crenças morais, religiosas e filosóficas das pessoas que 
acreditam ser moralmente permissível o aborto. Tem-se 
também que assim é respeitada a igualdade e os valores 
políticos das mulheres na sociedade. 

Argumenta-se que devido à liberdade de consciência, 
uma mulher que desejar abortar um filho não desejado tem 
que ter sua liberdade fundamental respeitada. Da mesma 
forma como a liberdade de associação de uma pessoa que 
deseja ser seguidora de uma religião cristã, a exemplo a 
católica, é. Defende-se que respeitar a liberdade de 
consciência, assim como de associação, é respeitar o desejo 
autônomo de uma pessoa, é viver em uma sociedade que 
aceita as diferenças, é respeitar a todos os cidadãos e cidadãs 
como iguais. Dito isto, a partir de agora será investigado se 
em países que proíbem o aborto, a prática de desobediência 
civil a tal lei, que pode ser considerada injusta, pode ser 
recomendada. Para tanto, primeiro analisa-se o conceito 
rawlsiano de desobediência civil.  
 
2. A Desobediência Civil de John Rawls para a 
descriminalização do aborto?  

 
Rawls trata do conceito de desobediência civil na sua 

obra mais famosa, Uma Teoria da Justiça. Na obra, quando 
Rawls se debruça conceitualmente na discussão sobre 
deveres e direitos naturais dos indivíduos, no âmbito político 
de uma sociedade democrática, acaba por se deparar com os 
problemas da regra da maioria, da objeção de consciência e 
da desobediência. O centro deste trabalho será o conceito de 
desobediência, e também um pouco sobre a discussão 
referente à objeção de consciência – principalmente naquilo 
que tange à diferenciação entre objeção de consciência e 
desobediência civil. A problemática da regra de maioria aqui 
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não será trabalhada. Apenas coloca-se que a regra de maioria 
é um recurso procedimental, visto por Rawls como a melhor 
maneira de garantir uma legislação justa e eficaz. É 
compatível com a liberdade igual e seu procedimento deve 
satisfazer as condições de justiça básica. 

É importante salientar que para Rawls, é uma 
questão óbvia que o estado de direito está relacionado com 
a liberdade. O sistema jurídico é uma ordem coercitiva das 
normas públicas, com o objetivo de regular a conduta das 
pessoas e prover a estrutura da cooperação social. E, quando 
há regras justas, há expectativas legítimas. Quando há 
dúvidas referentes à obediência ou execução de leis e regras, 
as pessoas estão supondo que os legisladores têm algum 
outro propósito que não a organização da conduta dos 
cidadãos. Sendo assim, se tem o pensamento de que um 
sistema jurídico deva reconhecer a impossibilidade de 
execução como defesa ou pelo menos como circunstância 
atenuante.  

Para compreender melhor esta seção, começa-se 
diferenciando os conceitos de objeção de consciência da 
desobediência civil. Para Rawls a desobediência contrapõe-
se à objeção de consciência, a fim de enfatizar seu papel 
especial na estabilização de um regime democrático 
aproximadamente justo, onde o autor realiza uma definição 
mais restrita do conceito de desobediência, diferente daquilo 
que Thoreau faz, por exemplo. “A desobediência civil 
rawlsiana é determinada a partir dos princípios do dever e da 
obrigação naturais, concebida apenas para o caso particular 
de uma sociedade democrática, bem ordenada em sua maior 
parte, na qual, todavia, ocorrem sérias violações à justiça.”.20  

Para Rawls, “a objeção de consciência é a 
desobediência a uma injunção legal ou a uma ordem 

                                                           
20 ROHLING, Marcos. A Justificação Moral da Desobediência Civil em 
Rawls. In: Revista de Estudos Jurídicos UNESP, v. 18, p. 1-25, 2014a. p. 3.  
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administrativa mais ou menos direta. [...]”,21 não é um apelo 
ao senso de justiça da maioria, diferentemente da 
desobediência civil. Na objeção de consciência, uma pessoa 
simplesmente recusa-se a obedecer a uma ordem ou acatar 
uma injunção legal, por meio de sua razão de consciência. 
Não se invoca as convicções de comunidade, nem é uma 
ação praticada publicamente. Não se alimenta com a objeção 
de consciência nenhuma expectativa de mudar leis ou 
políticas. A objeção de consciência não precisa se basear em 
princípios políticos, podendo ser baseada em princípios 
religiosos ou de outra natureza que diverge da constitucional, 
diferentemente da desobediência civil, mas também pode 
basear-se em princípios políticos, quando se justifica em 
violações evidentes de princípios políticos reconhecidos.  

Já a desobediência civil se dá apenas em casos 
particulares de sociedades quase justas, bem-ordenadas em 
seu contexto geral, mas que acontecem sérias violações da 
justiça. A desobediência civil rawlsiana diz respeito à relação 
com a autoridade democrática legitimamente estabelecida e 
não se aplica a outras formas de governo que não 
democráticas e a outras formas de dimensão ou resistência. 
A desobediência civil tem a ver com problemas de deveres 
conflitantes e lida diretamente com o limite da regra de 
maioria.  

Uma teoria constitucional da desobediência civil, 
segundo o pensamento de Rawls, tem três partes: i – 
definição da espécie de dissenção e a distinção de outras 
formas de oposição à autoridade democrática. Podendo ir de 
demonstrações legais e infrações de leis, até a luta armada e 
resistência organizada; ii – apresentam-se as razões para a 
desobediência civil, assim com as condições em que se 
justifica tal ação em um sistema democrático mais ou menos 
justo; iii – explica-se o papel da desobediência civil dentro de 

                                                           
21 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisseta e 
Linita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000c. p. 408.  
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um sistema constitucional, onde se mostra como se daria 
esse protesto no seio da sociedade. Espera-se, nesse primeiro 
momento, que ela possa diminuir a disparidade entre as 
convicções de consciência das pessoas que aceitam os 
princípios básicos de uma sociedade democrática. “[...] 
Assim procedendo, Rawls está, certamente, traçando algo 
como um itinerário teórico de justificação da prática da 
desobediência civil numa sociedade democrática, que apesar 
das falhas, respeita razoavelmente bem os princípios da 
justiça”.22 

A desobediência é um ato público que visa alguma 
mudança de lei ou de política de governo. Precisa se dirigir 
ao senso de justiça da maioria, declarando que os princípios 
de cooperação social entre pessoas livres e iguais não estão 
sendo respeitados. Ela não exige que necessariamente o ato 
de desobediência civil implique em violar a lei contra a qual 
se protesta, ela tanto pode violar a lei injusta quanto não, i.e., 
admite a desobediência civil direta e indireta. Sendo que para 
Rawls, o ato da desobediência civil pode ser considerado 
contrário à lei, onde os tribunais podem tanto ir contrários 
aos opositores ou não, e se forem contrários as pessoas 
desobedientes podem manter-se opostas à lei que 
consideram injusta, e, se for o caso, sofrerão as sanções 
legais, pois mesmo podendo ser penalizadas, elas estão 
dispostas a arcar com as sanções impostas, porque visam 
uma mudança da lei e reconhecem que enquanto a lei não 
for mudada suas ações são ilegais. E, por ser vista como um 
dever natural da justiça “[...] é pertinente arguir que a 
desobediência civil é um caso da justiça para além das 
fronteiras do direito. [...]”.23 

                                                           
22 ROHLING, Marcos. A Justificação Moral da Desobediência Civil em 
Rawls. In: Revista de Estudos Jurídicos UNESP, v. 18, p. 1-25, 2014a. p. 7. 

23 ROHLING, Marcos. O Conceito de Lei, Lei Legítima e Desobediência 
Civil na Teoria da Justiça como Equidade de John Rawls. In: Synesis (on 
line), v. 6, p. 84-107, 2014b. p. 97.  
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Além de ser um ato público, a desobediência é 

também um ato político, tanto no sentido de que se dirige à 
maioria que detém o poder político, quanto um ato que se 
orienta e justifica por princípios políticos, i.e., pelos 
princípios de justiça, que regulam a constituição e as 
instituições sociais em geral. A desobediência civil se justifica 
na concepção comumente compartilhada da justiça que 
subjaz à ordem política. Onde se tem como premissa de que 
em uma sociedade com um regime político razoavelmente 
democrático, haja uma concepção pública de justiça que 
regula as atividades políticas dos cidadãos e interpretam a 
constituição. Quando há violação contínua e deliberada dos 
princípios básicos, em especial a infração das liberdades 
básicas iguais, incita-se ou à submissão ou à resistência, onde, 
então, por meio da prática da desobediência civil, uma 
minoria força a maioria que seus atos sejam considerados 
dessa maneira, ou no sentido do senso comum de justiça, ela 
deseja reconhecer as legítimas reivindicações das minorias.  

A desobediência não se dirige apenas aos princípios 
públicos, mas é feita em público. Essa desobediência civil 
não é violenta, pois a desobediência civil é: “[...] a expressão 
de convicções profundas e conscientes; embora possa avisar 
e admoestar, ela não constitui por si só uma ameaça”.24 
Sendo assim, a desobediência é de fato um ato político, 
consciente e sincero, que tem como intenção se dirigir ao 
senso de justiça público.  

A desobediência civil representa a forma de 
dissensão situada nos limites da fidelidade à lei. A 
desobediência civil distingue-se claramente da ação armada, 
assim como da prática de obstrução e da resistência 
organizada que faz uso da força. Quando se considera a 
desobediência civil enquanto ato político que se dirige ao 
senso de justiça de comunidade, parece ser razoável, em 

                                                           
24 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisseta e 
Linita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000c. p. 406.  
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circunstâncias iguais, restringi-la a casos de injustiça patente 
e significativa, principalmente em casos que impedem a 
remoção de outras injustiças. “Rawls pretende deixar claro 
que, pela prática da desobediência civil, um cidadão apela ao 
senso de justiça da maioria com o intuito de tornar público, 
no tocante à pessoa, que as condições de cooperação livre 
estão sendo violadas. [...]”.25 

Para Rawls, quando em uma sociedade democrática 
se é negado a determinadas minorias, por exemplo, o direito 
de votar ou de ocupar cargos públicos, de ter propriedade, 
de ir e vir, ou se reprime grupos religiosos, negando-lhes 
várias oportunidades, constata-se casos de injustiças óbvias, 
ligadas aos dois princípios de justiça, i.e., ao princípio de 
liberdade igual e ao princípio de igualdade equitativa de 
oportunidades, ao qual, se pressupõe, então, a necessidade 
de uma análise profunda de consequências constitucionais. 

Neste ponto questiona-se: deve-se obedecer às leis 
injustas em sociedade quase-justa? A resposta dada por 
Rawls é a seguinte: em um estado de quase-justiça deve-se 
obedecer às leis injustas em virtude do dever de apoiar-se em 
uma constituição justa. Entretanto, em longo prazo o ônus 
da injustiça deve ser distribuído mais ou menos uniforme 
entre os grupos da sociedade, fazendo com que as duras 
consequências não pesem por demais para um grupo, 
enquanto outro não sofra consequências dessa injustiça. 
Determinada minoria não deve sofrer injustiças seguidas por 
anos consecutivos.  

Tem-se um dever de civilidade de não invocar uma 
desculpa fácil para desobedecer, assim como não se devem 
explorar as inevitáveis lacunas para promover o auto-
interesse. Em um estado de quase-justiça há um dever moral 

                                                           
25 ROHLING, Marcos. O Conceito de Lei, Lei Legítima e Desobediência 
Civil na Teoria da Justiça como Equidade de John Rawls. In: Synesis (on 
line), v. 6, p. 84-107, 2014b. p. 100. 
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de obedecer à leis injustas, desde que essas não passem de 
um certo limite. Em resumo:  

 
No pensamento de Rawls, numa sociedade cujo 
regime político interno seja de quase justiça, os 
cidadãos têm o dever de acatar ordenações e 
políticas injustas em virtude do dever natural de 
apoiar instituições justas. Quando a injusta da lei 
excede os níveis toleráveis, Rawls admite a 
possibilidade da desobediência civil.26  

 
Para Rawls a injustiça pode se dar de dois modos: as 

ordenações vigentes podem se afastar em grau variado dos 
padrões publicamente aceitos que são mais ou menos justos, 
ou as ordenações podem se conformar com uma concepção 
de justiça da sociedade ou com uma visão da classe 
dominante que não é razoável e que pode ser injusta. 
Quando as leis e as políticas se afastam do padrão 
publicamente reconhecido se pode recorrer ao apelo do 
senso de justiça da sociedade.  

A desobediência civil para Rawls tem três 
justificativas, a primeira é quando se trata de violação do 
princípio da liberdade igual. Este ponto para Rawls é o mais 
apropriado para a o ato desobediência civil. Lembra-se que 
esse princípio define o status comum de cidadania igual 
dentro de um sistema constitucional e que está na base da 
ordem política, i.e., garante a igualdade dos cidadãos e das 
cidadãs de um Estado. Pode-se afirmar, então, que numa 
sociedade quase-justa, quando a liberdade igual de uma 
pessoa ou de um grupo é desrespeitada a desobediência civil 
pode ser aplicada, pois reconhece-se uma injustiça para com 
determinado grupo injustiçado. Deste modo, defende-se que 
a não permissibilidade do aborto é uma injustiça com 

                                                           
26 ROHLING, Marcos. O Conceito de Lei, Lei Legítima e Desobediência 
Civil na Teoria da Justiça como Equidade de John Rawls. In: Synesis (on 
line), v. 6, p. 84-107, 2014b. p. 97.  
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(grupos de) mulheres que desejam abortar e tem seus desejos 
podados pelo Estado. Sendo que, esse desejo é qualificado 
como livre, esclarecido e autônomo.  

A segunda justificativa consiste na desobediência 
civil que pode atuar no seio de uma sociedade também 
quando todas as formas de apelos normais à maioria política 
já foram feitos sem sucesso e os meios legais se mostram 
inúteis para corrigir a situação, sendo a desobediência civil a 
última alternativa. A terceira justificativa é quando as duas 
justificativas anteriores não são suficientes e precisa-se por 
meio do dever natural da justiça exigir uma determinada 
restrição.  

 
O autor considera ainda, à luz dessas três condições, 
se é sensato e prudente exercer o direito à 
desobediência civil tendo em vista que, num estado 
de quase justiça, é improvável que se reprima a 
dissensão legítima de modo vindicativo, mas é 
importante que a ação seja concebida de forma 
adequada para exercer um apelo efetivo sobre a 
comunidade mais ampla.27 

 
Segundo o que se viu até o momento, pode-se 

afirmar que “o que Rawls pretende é deixar claro que, pela 
prática da desobediência civil, um cidadão apela ao senso de 
justiça da maioria com o intuito de tornar público, no tocante 
à pessoa, que as condições de cooperação livre estão sendo 
violadas. [...]”.28 E, naquilo que tange aos erros dos 
legisladores, aqueles que são prejudicados por uma grave 
injustiça não precisam obedecer às leis. “[...] Em Uma Teoria 
da Justiça Rawls destaca que a desobediência civil enriquece 

                                                           
27 ROHLING, Marcos. O Conceito de Lei, Lei Legítima e Desobediência 
Civil na Teoria da Justiça como Equidade de John Rawls. In: Synesis (on 
line), v. 6, p. 84-107, 2014b. p. 100.  

28 ROHLING, Marcos. A Justificação Moral da Desobediência Civil em 
Rawls. In: Revista de Estudos Jurídicos UNESP, v. 18, p. 1-25, 2014a. p. 13. 
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a concepção legalista de democracia constitucional, pois 
determina os motivos de possível divergência da autoridade 
legítima [...]”.29 A desobediência é um dos recursos 
estabilizadores de um sistema constitucional, mesmo sendo, 
por definição, ilegal. A desobediência ajuda a manter e a 
reforçar as instituições justas, ela serve para prevenir desvios 
da rota da justiça e para corrigi-los quando acontecerem.  

Pegando a análise acerca do aborto sobre a qual este 
trabalho está se debruçando, poder-se-ia argumentar que 
devido à forte objeção de consciência que há no Brasil e 
devido ao grande número de religiosos (maiormente 
católicos e evangélicos) que são contrários ao aborto, não se 
deveria ampliar a lei que proíbe o aborto, deixando-a como 
está, ou seja, apenas os casos que já são previstos em lei: 
casos de risco à vida da mãe, feto anencéfalo e gravidez 
advinda de estupro. Alguns argumentam que nem mesmo 
esses casos deveriam ser permissíveis, entretanto não se 
trabalhará com tal hipótese.30 Pode-se afirmar que do fato de 
haver um grande número de pessoas com objeção de 
consciência contra o aborto não se segue que se deva manter 
uma lei proibicionista, pois como já se viu, a proibição do 
aborto desrespeita a neutralidade do Estado no que tange as 
questões de fé, também desrespeita a igual liberdade, e o 
valor político de igualdade entre cidadãs e cidadãos, das 

                                                           
29 LUCAS, D. C.. Direito de Resistência e Desobediência Civil: História 
e Justificativas.. Direito em Debate. In: Ijui-Rs, v. único, n.13, p. 23-53, 
2000. p. 48.  

30 Pois como já se justificou, na primeira seção, pelo conceito de igual 
liberdade as mulheres estariam amparada pelo conceito para realizarem 
o ato do abortamento em qualquer que fosse a situação, e acredita-se que 
também em casos onde o feto teria uma anomalia genética que o 
impediria de ter uma vida saudável ou de gravidez advinda de uma 
violência contra seu corpo, as mulheres estariam sob a jurisdição do 
conceito de igual liberdade para fazerem aquilo que for melhor para si e 
impedir o aborto nesses casos torna-se mais que não respeitar o conceito 
de igual liberdade, torna-se um ato desumano.  
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mulheres, assim como, com a permissibilidade do aborto 
(que não desrespeitaria nem a neutralidade do Estado, nem 
a igual liberdade entre os cidadãos) as pessoas que têm 
objeção de consciência com o aborto não serão obrigadas a 
fazer tal ato. Defende-se que não é porque uma pessoa é (ou 
um grande número de pessoas são) contra o aborto que isto 
deva implicar que uma mulher (ou grupo de mulheres) que 
desejar realizar tal ato seja proibida31.  

Referente à desobediência para casos de aborto, pelo 
conceito rawlsiano ser um ato público e político, que se 
justifica ao lidar diretamente com o princípio da maioria, 
segundo o qual uma minoria não pode ser desrespeitada pelo 
simples fato de ser minoria, e por visar uma mudança de lei 
ou de política governamental, i.e., a permissibilidade do 
aborto, e se dirige à maioria que detém o poder político, 
defende-se a desobediência para o aborto. 

Em outras palavras, defende-se que os médicos que 
desejarem realizar o aborto enquanto ato de desobediência 
civil, nos ditames rawlsianos, estariam filosoficamente 
justificados, pois como se verificou e argumentou-se, a 
proibição do aborto significa uma clara violação da liberdade 
igual das cidadãs de uma sociedade democrática 
constitucional liberal, implicando uma injustiça. Obviamente 
que este ato não será de um dia para o outro. Vale ressaltar 
que este trabalho não faz uma ode à desobediência, mas 

                                                           
31 A defesa da desobediência civil naquilo que tange à prática do aborto, 
aqui defendida, além de levar em conta que a gestação tem que ser 
inferior a três meses, ser desejo autônomo da mulher sem qualquer tipo 
de pressão por parte de quem quer que seja, não significa que os médicos 
que têm objeção de consciência a tal prática serão obrigados a realizarem 
o aborto em suas pacientes que o desejarem. Vê-se a pratica da 
desobediência civil na questão do aborto como um ato político e público 
de cada profissional da medicina com sua consciência apelando para o 
público na tentativa de alterar uma lei que considera injusta. 
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procura justificar que se for de desejo dos médicos pró-
permissibilidade do aborto, eles estão justificados a fazê-lo.32  

Poder-se-ia questionar como ocorreria tal fato, i.e., 
como os médicos fariam para promover o aborto 
desobedecendo a lei que consideram injusta? Uma primeira 
resposta dentro da argumentação rawlsiana é fazendo tal ato 
como um ato político e público. Seria um ato de resistência 
à injustiça contra uma violação contínua e deliberada de um 
princípio básico. Reconhece-se que, como afirma Rawls, a 
desobediência, então, deveria se dar dentro dos limites da lei; 
considerando, assim, que o aborto é ilegal, o médico que 
fizer tal procedimento responderá juridicamente. “[...] a 
resistência nega a autoridade do estado de direito impor 
obrigações contrárias aos interesses do grupo, ou 
consciência individual, mas reconhece a sua capacidade de 
punir as infrações legais. [...]”.33 

Importante salientar que este trabalho não está 
preocupado diretamente com como o ato de desobediência 
será realizado, mas sim de fazer uma defesa moral e política 
da desobediência civil para o aborto, para assim mexer com 
o senso de justiça da população, tentando convencê-la de 
que a proibição do aborto é uma injustiça. Não se acredita 
que o ato de desobediência possa ser visto como motivo de 
desistência por parte dos liberais políticos do debate na 
esfera pública, pelo contrário, a desobediência vem como 
um ato para que o debate na esfera pública ganhe um novo 
fôlego, e para que por meio razoabilidade se consiga mudar 
a lei que proíbe o aborto e que se tenha, como consequência, 
                                                           
32 No caso do Brasil, se poderia defender também que o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) poderia se “juntar” ao grupo e apoiar a causa 
não tirando a licença medica desses profissionais, por exemplo. 
Posicionamento este que poderia ser baseado na diretriz tirada em 2013 
quando o CFM se mostrou favorável a descriminalização do aborto.  

33 LUCAS, D. C.. Direito de Resistência e Desobediência Civil: História 
e Justificativas. Direito em Debate. In: Ijui-Rs, v. único, n.13, p. 23-53, 
2000. p. 40.  
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o respeito a todas e todos de igual forma, assim como a 
igualdade de pensamento e associação.34 

Apresentados os conceitos de igual liberdade e 
desobediência civil em John Rawls, e realizada a defesa de 
que é moralmente permissível o aborto por meio do 
conceito de igual liberdade e de que em países proibicionistas 
seria moralmente aceitável que médicos realizassem o 
procedimento do aborto em pacientes que o desejassem 
através da desobediência civil, cabe à terceira seção 
responder algumas (outras) das possíveis objeções que 
podem ser levantadas a este trabalho. Tanto contrárias à 
permissibilidade do aborto, quanto ao ato da prática de 
desobediência civil na prática médica.  
 
3. Considerações Finais 

 
Dado o fato que uma mulher adulta tende a ser capaz 

de realizar uma tarefa, como por exemplo, de decidir sobre 
ter filhos ou não, questiona-se: porquê não respeitar uma 
decisão autônoma de uma mulher capaz quando o assunto 
se trata de aborto? Aqui não se apresentará e discutirá todas 
as possíveis objeções ao aborto, mas sim se defenderá que, 
por mais forte que uma objeção à prática do aborto seja, 
deve-se questioná-la acerca de sua razoabilidade. Pode-se 
questionar uma objeção ao aborto por meio da seguinte 
questão: “essa objeção à permissibilidade do aborto é 
razoavelmente rejeitável em uma sociedade democrática 
constitucional?”. Sendo necessário que as objeções 
levantadas ao aborto consigam responder essa questão de 
maneira onde se encontra a afirmação de que “não, não é 
razoável rejeitar tal objeção”. Caso contrário, não há motivos 
para se negar a permissibilidade do aborto, pois quando o 
aborto não é permissível tem-se uma sociedade que 

                                                           
34 Na próxima seção se trabalhará com uma possível objeção a este 
ponto. 
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desrespeita a autonomia das cidadãs e suas capacidades de 
decisão bem informada e qualificada, assim como o valor 
político de igualdade das mulheres.  

E acredita-se que defender a prática da 
desobediência civil em questões de aborto nas sociedades 
que ainda não permitem a prática é defender a ideia de uma 
sociedade que é cada vez mais justa, é lutar contra a injustiça. 
Uma possível objeção é que o aborto por meio da 
desobediência civil seria um ato último, onde reconhecer-se-
ia que a esfera pública não poderia mais perceber a injustiça 
cometida, negando o princípio liberal de justificação pública. 
Assim como faria com que algumas pessoas que, 
possivelmente, por meio da justificação pública, poderiam se 
tornar favoráveis a permissibilidade do aborto, ficassem 
contrárias ao ato pela desobediência. Outro ponto é que o 
aborto enquanto um ato de desobediência também poderia 
fazer com que pessoas que são favoráveis ao aborto tornem-
se contrárias à prática, pois fazê-la por meio da 
desobediência implicaria num choque à sociedade e que 
talvez essa não esteja pronta para encarar. A resposta a estas 
objeções, que podem ser consideradas fortes, mas um tanto 
quanto legalistas demais, pode vir no sentido de que a 
desobediência além de ser um ato político é um ato público, 
onde, então, não só o ato do aborto que seria realizado, mas 
também o ato de justificação pública, na esfera pública, 
enquanto tentativa de esclarecer para a população de que ser 
contra o aborto não necessariamente implica em ser contra 
a sua legalização ou permissibilidade, e que este é um 
problema de saúde pública, que deve ser pensado de forma 
responsável.  
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DA SUBORDINAÇÃO AO 

RECONHECIMENTO: A CRÍTICA 

DE AMY ALLEN A JUDITH BUTLER 

Graziella Alcântara Mazzei1 
 
 

Judith Butler é considerada um marco no interior do 
pensamento feminista contemporâneo. Sua "teoria da 
performatividade", desenvolvida em ´Gender Trouble´, e nas 
demais obras da década de 1990, apresenta um novo 
conjunto de questões relativas à identidade de gênero e uma 
nova agenda filosófico-política capaz de contrastá-las com o 
feminismo tradicional. 

Seu movimento teórico crítico inicial está fundado 
na desconstrução do gênero e no seu caráter binário que 
conduz, através de um dado natural, o sexo às categorias 
“homem” e “mulher”. Para Butler: “o gênero não deve ser 
construído como uma identidade estável [...] o gênero é uma 
identidade tenuemente constituída no tempo, instituído num 
espaço externo por meio de uma repetição estilizada de 
atos”.2 

Da mesma forma como o gênero pode ser dito um 
“tornar-se” enquanto atos performativos que o constroem, 
o sujeito como agente político e social em Butler também é 
resultado de um processo de “tornar-se” sujeito. Tal 
processo é delineado ao longo de The Psychic Life of Power 

                                                           
1 Licenciada em Filosofia (2014) e graduanda em Filosofia – bacharelado 
(2015) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Endereço eletrônico: graziellamazzei3@gmail.com. 

2 BUTLER, J. Problemas de Gênero. Feminismo e subversão da identidade. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.200. 
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onde a autora considera os mecanismos psíquicos pelos 
quais o poder não apenas subordina, mas forma o sujeito. 

Butler define a subordinação como “o processo de 
tornar-se subordinado ao poder, assim como o processo de 
tornar-se sujeito”.3 E a partir disto, podem ser definidas as 
duas formas de poder: a primeira consiste, em linhas gerais, 
no poder enquanto externo, que se caracteriza pelo poder na 
sua agência sobre o sujeito sendo algo outro e externo a ele. 
E, na segunda, o poder não é somente algo ao que nós nos 
opomos (externo), mas também, de forma marcante, algo 
que dependemos para nossa existência e que abrigamos e 
preservamos nos seres que somos.4 Sob esta caracterização, 
o poder é dito interno ao sujeito e responsável pela sua 
produção enquanto tal. 

Consequentemente, o sujeito tomado por Butler é 
retratado como um campo de ambivalência do poder5 onde, 
necessariamente, seu processo de subjetivação implica uma 
relação de subordinação ao poder. 

As considerações acerca da concepção ambivalente 
de poder em The Pyschic Life of Power são claras e conduzem 
necessariamente a uma premissa fundamental: não há 
identidade sem subordinação. Além disso, segundo ela, os 
indivíduos nutrem um desejo pela sujeição na medida em 
que não há outra possibilidade de formação de identidade 
senão através do sujeitar-se ao poder.6 

Logo, Butler não cogita forma alguma de identidade 
pessoal ou social que não pressuponha uma forma de poder 

                                                           
3 BUTLER, J. The Pyschic Life of Power: Theories in Subjection. California: 
Stanford, 1997, p.02. 

4 BUTLER, J. The Pyschic Life of Power: Theories in Subjection. California: 
Stanford, 1997, p.02. 

5 BUTLER, J. The Pyschic Life of Power: Theories in Subjection. California: 
Stanford, 1997, p.14. 

6BUTLER, J. The Pyschic Life of Power: Theories in Subjection. California: 
Stanford, 1997, p. p.07. 
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anterior que possibilitou sua formação como tal. Ou seja, o 
sujeito aqui não é um ser auto fundante, ao contrário, ele é 
necessariamente fruto dos mecanismos e relações de poder, 
os quais são internalizados através de uma vulnerabilidade 
primária7 à dependência ou sujeição que são inerentes ao 
indivíduo, que ao se sujeitar torna possível sua identidade 
enquanto indivíduo ou agente social. 

A partir disto, o cerne se encontra na concepção de 
poder tal como foi delineada por Judith Butler em The Pyschic 
Life of Power e os mecanismos específicos pelos quais o sujeito 
se forma na subordinação. Desta forma, a intenção é 
empreender uma análise aprofundada destas relações e das 
críticas direcionadas às mesmas no que se refere ao seu 
potencial de produção de concepções positivas de poder que 
permitam pensar sobre formas de emancipação e resistência 
através de relações menos ou não subordinadas. 

Entre suas comentadoras de maior destaque, Amy 
Allen é aquela que mais tem se dedicado a uma avaliação 
crítica de sua obra. Com efeito, em dois de seus livros, The 
Power of Feminist theory: domination, resistence, solidarity e The 
Politics Our Selves, Allen combate diferentes limitações 
encontradas na teoria da performatividade e na categoria de 
poder de Butler à luz de exigências centrais do debate 
filosófico político contemporâneo. Suas principais críticas 
dirigidas à Butler se referem principalmente à certos déficits 
normativos relativos, por exemplo, à ausência de 
considerações explícitas a respeito da autonomia pessoal e 
de resistência coletiva, assim como a sua limitação em 

                                                           
7 Butler desenvolve a noção de “vulnerabilidade primária” de 
dependência através da retomada das relações de cuidados primários 
existente entre a criança e seu cuidador. A sujeição ou a dependência ao 
seu cuidador nesse período é determinante para a subsistência da criança. 
A autora nota que ainda que este tipo de dependência não seja 
especificamente uma subordinação política, é esta dependência ou 
subordinação primária que o torna vulnerável aos outros tipos de 
subordinação. 
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elaborar e conceber formas não subordinadas de 
reconhecimento. 

O primeiro passo da crítica de Allen é o de 
reconstruir as principais etapas do processo de sujeição 
como colocados por Butler. E em conclusão ao processo 
descrito, Allen aponta a necessidade de uma reflexão crítica 
sobre a subordinação de gênero a fim de engajar práticas de 
resistência e autotransformação, as quais não são 
possibilitadas por Butler através da sua categoria de poder. 

Allen descreve pelo menos duas limitações 
encontradas no projeto de Butler, a primeira em relação às 
dificuldades conceituais e normativas que são resultado da 
sua fusão entre dependência e subordinação e, a segunda, a 
falta de uma consideração sobre o papel que o 
reconhecimento mútuo desempenha na subjetivação.8 

A fim de superar a primeira, as categorias de 
dependência e subordinação devem ser clarificadas a fim de 
evitar qualquer ambiguidade que faça com que tomemos a 
relação de dependência necessariamente acompanhada de 
alguma forma de subordinação ou que elas estejam 
implicadas uma à outra.  

O ganho em relação à desvinculação dessas duas 
concepções, dependência e subordinação, segundo Allen, 
seria a possibilidade de pensar formas de dependência menos 
ou não subordinadas:  

 

[...] se nós resistirmos à ideia que a subjetivação é por 
si subordinação, então isso abre a possibilidade de 
conceitualizar formas de dependência e 
reconhecimento que são não subordinadas ou 
propriamente menos subordinadas; só relações tais 
como essas podem suportar o desenvolvimento de 

                                                           
8 ALLEN, A. The Politics of our Selves: Power, Autonomy and Gender in 
Modern Critical Theory. New York: Columbia University Press, 2008, p.74. 
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formas de subjetivação que não mirem na 
subordinação.9  

 

Com tal ambiguidade desfeita, é possível rearticular 
o argumento de Butler acerca da subjetivação. A 
reformulação fundamental que Allen propõe é que “desejar 
as condições da dependência enquanto as mesmas são 
fundamentais para persistir como um mesmo (sujeito) ”10 é 
diferente e não está necessariamente vinculado à ideia de que 
o sujeito deseja a subordinação em si para então persistir 
como um sujeito, como Butler argumenta. Tal distinção, 
segundo Allen, não parece estar disponível no quadro 
teórico desenhado por Butler. Porém, isso não significa que 
tal modelo de relação não seja possível.11  

Em relação à segunda limitação, que aponta para a 
utilidade de uma concepção normativa de reconhecimento 
mútuo, é explícito em Butler sua negativa a este ideal.  

Butler em The Pyschic Life of Power concebe o 
reconhecimento ainda em moldes de uma relação de 
subordinação, remetendo-o ao desejo narcísico de afirmação 
da existência, tal qual só pode ser afirmada na dependência 
com o social. É um uso distinto, por exemplo, do utilizado 
por Axel Honneth ou Jéssica Benjamin.  

Segundo Allen, é fundamental a inserção de uma 
categoria de reconhecimento mútuo que possibilite uma 
noção de resistência coletiva e que torne possível o 
engajamento de indivíduos em movimentos sociais e 
políticos que tenha em vista potenciais emancipatórios.  

                                                           
9ALLEN, A. The Politics of our Selves. Power Autonomy and Gender in 
Modern Critical Theory. New York: Columbia University Press, 2008, p. 84. 

10ALLEN, A. The Politics of our Selves: Power, Autonomy and Gender in 
Modern Critical Theory. New York: Columbia University Press, 2008, p. 82. 

11 ALLEN, A. The Politics of our Selves: Power, Autonomy and Gender in 
Modern Critical Theory. New York: Columbia University Press, 2008, p. 83. 
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É através de Jéssica Benjamin que Allen traz o 

modelo de reconhecimento mútuo que, segundo ela, não 
está disponível em Butler. O ponto inicial é similar, ambas, 
Benjamin e Butler, têm o sujeito constituído através de um 
processo e não sendo anterior à norma, no entanto, esse 
processo é considerado de forma diferente. Tanto em 
Benjamin quanto em Honneth12 esse processo se situa em 
uma luta por reconhecimento que é normativamente 
mediada. A relação intersubjetiva é permeada por momentos 
de dependência e autonomia, as quais vão sendo construídas 
ao longo do percurso das relações intersubjetivas do sujeito. 

Em Butler, como já foi colocado, a inserção da 
categoria de reconhecimento não é normativa, não garante 
uma relação recíproca e não tem por base a 
intersubjetividade. Ela constitui mais uma forma do sujeito 
externalizar sua necessidade de subordinação e dependência 
de poder. Reconhecimento nesta forma significa o desejo de 
ser reconhecido. E tal formulação não é suficiente para 
superar as limitações apontadas por Allen. 

Desta forma, o trabalho dedica-se à compreensão13 
da teoria da performatividade desenvolvida por Butler nas 
obras da década de 1990, principalmente em Gender Trouble e 
Pyschic Life of Power; à análise da categoria de poder 
desenvolvida nesta última e a sua relação com o processo de 
subjetivação e subordinação e à avaliação da leitura particular 
desenvolvida por Allen a respeito das contribuições e limites 
da obra de Butler em face da história recente da filosofia 
política feminista. Por fim, deverá ser verificado em que 

                                                           
12 Axel Honneth, apesar de em sua obra Luta por Reconhecimento citar 
poucas vezes Jessica Benjamin, é notável a influência da autora na sua 
construção da categoria de reconhecimento recíproco.  

13 Este objetivo se justifica pelo fato de que a análise da “teoria da 
performatividade” e em consequência, a revisão da obra Gender Trouble 
onde a mesma é desenvolvida, oferecerão um pano de fundo consistente 
para a análise das outras obras posteriores de Butler.  
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medida as críticas apresentadas por Allen podem ser 
respondidas com recursos teórico-normativos introduzidos 
posteriormente na obra de Judith Butler. 

Tendo em vista a organização dos objetivos 
expostos acima, será necessário a análise em detalhe do 
processo que vincula a categoria de poder em sua 
ambivalência ao papel de produtor da subjetivação e 
subordinação, destacando as ideias fundamentais de Butler 
em relação a este processo. 

Em relação às críticas, as mesmas serão vistas via The 
Politics Our Selves onde Allen aponta para as limitações 
enfrentadas por Butler principalmente em dois aspectos 
fundamentais: a não distinção explícita entre as concepções 
de dependência e subordinação, onde a inexistência de tal 
distinção impossibilita pensar formas de dependência menos 
ou não subordinadas. Em segundo lugar, a falta ou recusa de 
um ideal normativo de reconhecimento mútuo torna as 
considerações de Butler incapazes de fornecer uma reflexão 
acerca dessas formas menos subordinadas de dependência e 
ainda, acaba por deixar em aberto uma lacuna no que se 
refere à elaboração de potenciais emancipatórios e 
resistência coletiva. Desta forma, Allen busca em Jéssica 
Benjamin a categoria de reconhecimento mútuo e 
intersubjetividade que são negadas por Butler. Pode se fazer 
necessário, neste ponto, o contraste entre as duas diferentes 
maneiras de conceber a categoria de reconhecimento, tanto 
a tomada por Butler, como aquela que é buscada em 
Benjamin, a fim de elucidar avanços e limitações que tais 
concepções oferecem. 

Em conclusão, será necessário a análise destas 
insuficiências apontadas por Allen em contraste ao próprio 
arcabouço teórico desenvolvido por Butler em The Pyschic 
Life of Power e nas suas obras posteriores14 para concluir se de 

                                                           
14 As obras posteriores, Precarious Life e Giving Account of Oneself revelam 
algumas considerações de ordem teórico-normativa, remetendo-nos, por 
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fato, como aponta Allen, é necessário recorrer a autores 
como Jéssica Benjamin ou mesmo Axel Honneth a fim de 
suprir os déficits normativos que supostamente barram a 
teoria de Butler de engendrar uma ligação efetiva entre teoria 
e prática, desenvolver possíveis noções de resistência 
individual e coletiva através de formas menos subordinadas 
ou opressivas de dependência, se esta última então, é 
inevitável e necessária para a formação de uma identidade 
individual e política do indivíduo enquanto agente social. 
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ESFERAS PÚBLICAS EM DISPUTA: 

A CRÍTICA DE FRASER A HABERMAS 

Ítalo Alves1 
 

Introdução 

 

Jürgen Habermas, em 1962, publica Mudança 
Estrutural da Esfera Pública: Investigações sobre uma categoria da 
sociedade burguesa, obra paradigmática para a teoria crítica, que 
conferia à categoria de esfera pública centralidade na 
discussão sobre as dinâmicas de formação da opinião pública 
e de sua vinculação à normatividade política. Em Mudança 
Estrutural..., além de traçar os processos sociais que deram 
origem à esfera pública como categoria histórica – muito 
resumidamente: a ascensão, na Europa, a partir do século 
XVI, de uma burguesia urbana que “discutia mediante 
razões” e que passa a adquirir cada vez mais poder político 
–, Habermas procede através de uma reconstrução 
propriamente conceitual da esfera pública enquanto 
categoria filosófica. 

A tradução do livro ao inglês e a sua publicação nos 
Estados Unidos se deu apenas em 1989. Na ocasião, o 
sociólogo Craig Calhoun organizou uma conferência na 
University of North Carolina com a presença de Habermas 
e de comentadores, a fim de refletir sobre a relevância da 
obra e prover-lhe atualização crítica. Entre os críticos 
presentes estava Nancy Fraser, que publicou, na coletânea de 

                                                           
1  Aluno de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da 
PUCRS. Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de 
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artigos organizada também por Calhoun2 em função da 
conferência, o texto intitulado Rethinking the Public Sphere: A 
Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy.3 

Minha exposição será guiada por Rethinking the Public 
Sphere. Não farei nenhuma apresentação sistemática de 
Transformação Estrutural..., mencionando-a apenas en passant, 
quando em comento de Fraser. Das críticas que Fraser 
elabora à concepção habermasiana de esfera pública, 
pretendo salientar um elemento subjacente que é a crítica à 
ideia de consenso, ou de normatividade como produto do 
acordo social. Buscarei demonstrar como as propostas de 
reformulação do conceito levantadas por Fraser apontam 
para a ideia de que a interação intersubjetiva na esfera pública 
não é e não precisa ser compreendida como consensual, e é 
mais bem explicada se concebermos a esfera pública como 
espaço de conflito e dissenso. 

 
* * * 

 
O motivo inicial da retomada por Fraser do conceito 

de esfera pública é sua percepção sobre a centralidade ainda 
atual do conceito para a reflexão sobre os fundamentos 
normativos das democracias reais: “Entendo que nenhuma 
tentativa de compreender os limites da democracia 
capitalista tardia real pode funcionar sem, de uma forma ou 
de outra, fazer uso [da ideia de esfera pública]”.4 A distinção 

                                                           
2  CALHOUN, C. J. Habermas and the Public Sphere. Cambridge: MIT 
Press, 1992. 

3  As referências a Rethinking the Public Sphere, neste trabalho, serão à 
publicação na revista Social Text (FRASER, N. Rethinking the Public 
Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. 
Social Text, n. 25/26, p. 56–80, 1 jan. 1990), que é idêntica, mas anterior 
à versão publicada na coletânea organizada por Calhoun. 

4  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the 
Critique of Actually Existing Democracy. Social Text, n. 25/26, p. 56–80, 
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entre o aparato estatal e uma arena discursiva não estatal, 
importante para Fraser, não haviam sido corretamente 
tematizadas pelas correntes marxistas dominantes, o que é 
feito por Habermas em sua análise da esfera pública liberal. 
A investigação de Transformação Estrutural..., segundo 
Habermas, 

 
limita-se à estrutura e à função do modelo liberal de 
esfera pública burguesa, à sua origem e à sua 
transformação, ou seja, refere-se aos traços de uma 
forma histórica que se tornou dominante e 
desconsidera a variante representada por uma esfera 
pública plebeia que foi como que reprimida no 
processo histórico.5 

 

Se o mérito de Habermas é o de ter tematizado o 
modelo liberal, hegemônico, de esfera pública, sua 
deficiência é exatamente, segundo Fraser,  limitar-se apenas 
à análise desse modelo. Ao sugerir que a forma possível de 
esfera pública é uma só (notadamente, a liberal), a conclusão 
de Habermas não poderia ser diferente: sob as condições 
sociais e tecnológicas trazidas pelas democracias de massa a 
partir de meados do século XIX (a “mudança estrutural”), a 
esfera pública entra em declínio, por perda de suas condições 
de possibilidade. 

A transformação estrutural identificada por 
Habermas envolve alguns pontos principais; trago aqui os 
que mais interessam à crítica de Fraser. O primeiro deles é a 
perda progressiva da distinção entre os domínios público e 
privado, trazida pela modernidade em oposição à 
amalgamação do ancien régime e constitutiva da base da esfera 
pública burguesa. A expansão do intervencionismo estatal na 

                                                           
1 jan. 1990, p. 57. As traduções de trechos de obras em idiomas 
estrangeiros são de minha autoria. 

5  HABERMAS, J. Mudança Estrutural na Esfera Pública. São Paulo: 
Unesp, 2014, p. 91 (Prefácio à primeira edição). 
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Europa no século XIX teria feito surgir uma dialética de 
“socialização do estado” e “estatização da sociedade”.6 Os 
domínios público e privado, até então claramente divididos, 
teriam perdido sua distinção clara, o que minaria a própria 
definição de esfera pública como espaço em que “pessoas 
privadas se reúnem como público” para discutir, mediante 
razões, assuntos de interesse público, na definição clássica de 
Habermas. Materialmente, isso se traduziria numa crescente 
concentração de poder político/administrativo no âmbito 
econômico privado e em estamentos que passariam a ocupar 
posições mais elevadas no mercado. E, na medida em que o 
modelo liberal acaba por equacionar seu sujeito, o cidadão, 
com o proprietário, surge um problema para a proposta de 
acessibilidade universal sobre a qual se fundamenta a esfera 
pública, já que as camadas pauperizadas estariam excluídas 
dela. 

Ao mesmo tempo em que o campo privado passaria 
a ficar menos distinto do público, atribuições tradicionais à 
instituição familiar, portanto à intimidade privada, passam a 
adquirir caráter público. O trabalho, por exemplo, passa a 
adquirir a função que a propriedade tradicional tinha para a 
família burguesa; a formação cultural, da mesma forma, 
passa a ser exercida pela instituição pública da escola. Na 
esteira desse processo, a dinâmica de discussão da cultura 
por um público formado por pessoas privadas acaba dando 
espaço para pessoas privadas que consomem a cultura. Se o 
caráter de inclusão era prejudicado com a crescente 
indistinção do limite público–privado, a passagem da 
discussão pública da cultura para o consumo privado ameaça 
o caráter de publicidade da esfera pública. 

 
[A] comunicação do público que discute a cultura 
mediante razões permanece dependente da leitura 
que é feita no recolhimento da esfera privada 

                                                           
6  HABERMAS, J. Mudança Estrutural na Esfera Pública, p. 314. 
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doméstica. As ocupações do público que consome 
cultura no tempo livre, ao contrário, ocorrem elas 
mesmas em um clima social, sem que precisem 
encontrar uma continuação em uma discussão”.7 

 
Habermas, dessa forma, identifica momento e causas 

de declínio de um modelo específico de esfera pública, mas 
passa longe de conseguir prover alternativas ou 
possibilidades de atualização do conceito para o momento 
presente (em seu caso, início dos anos 1960 na Europa), 
apesar de não abandonar a confiança em seu potencial 
crítico. “Mudança Estrutural não apresenta nenhuma solução 
forte ou sistematicamente elaborada e não há nela nenhuma 
procura por algum agente apto a levar adiante o projeto 
incompleto de uma esfera pública”.8 Como resultado, diz 
Fraser, “somos deixados, ao fim de Mudança Estrutural, sem 
uma concepção de esfera pública suficientemente distinta da 
concepção burguesa que possa servir às necessidades da 
teoria crítica hoje”.9 Uma recuperação crítica do conceito por 
Fraser passa, antes, pela crítica à própria forma como ele é 
concebido por Habermas. Fraser a descreve como 

 
um mecanismo institucional para ‘racionalizar’ a 
dominação política tornando Estados responsáveis 
perante (parte de) os cidadãos; [... I]nteresses 
meramente privados deveriam ser inadmissíveis; 
desigualdades de status deveriam ser postas em 
suspensão; e os discutidores deveriam deliberar 
como pares. O resultado dessa discussão seria uma 
‘opinião pública’ no sentido forte de um consenso 
sobre o bem comum.10 

                                                           
7  HABERMAS, J. Mudança Estrutural na Esfera Pública, p. 363. 

8  JOHNSON, P. Habermas: Rescuing the public sphere. New York: 
Routledge, 2006, p. 30. 

9  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 58. 

10  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 59. 
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Baseando-se em historiografia revisionista da época 
em que foi escrito o artigo, a autora entende que a descrição 
de Habermas sobre o processo de formação e 
estabelecimento da esfera pública na Europa é 
demasiadamente idealista. Não apenas em decorrência das 
mudanças que as democracias de massa trouxeram, a esfera 
pública liberal nunca teve um momento de pleno 
preenchimento de suas próprias condições, tendo sido, 
desde seu começo, constituída sobre uma série de exclusões 
sistêmicas baseadas em gênero, raça etc. O discurso sobre a 
abertura e inclusão, como formas de autolegitimação, eram 
essencialmente ideológicos, pois punham o chefe de família 
homem burguês como o indivíduo universal – a pessoa 
privada que podia juntar-se a outras e formar um público. 

A esfera pública liberal, funcionando de uma forma 
circular – afirmando-se como universal, fonte de 
normatividade política que implique a todos, mas, ao mesmo 
tempo, sendo composta por um sujeito particular, o homem 
burguês – acaba servindo, segundo Fraser, como o principal 
espaço de legitimação da dominação de uma classe então 
emergente na Europa. 

Críticas 

Frente a esse cenário, pergunta-se: o que fazer? 
Condenar totalmente o conceito de esfera pública porque é 
intrinsecamente parcial e ideológico? Ou, alternativamente, 
conceder que o projeto da esfera pública não foi totalmente 
realizado, mas mantém um potencial emancipatório? Os dois 
caminhos, segundo a autora, são extremados. Seu intento é 
o de pensar o conceito a partir do questionamento de quatro 
acepções de Habermas: A de que seja necessário e, 
consequentemente, possível “suspender” características 
particulares, como classe, em prol de uma discussão num 
ambiente discursivo “neutro”; a de que uma concepção de 
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público e de esfera pública una seja preferível à ideia de 
múltiplos públicos; a de que apenas assuntos sobre o bem 
comum caibam para deliberação na esfera pública, e que 
interesses (estritamente) privados são indesejáveis; e a de que 
seja preferível uma divisão clara entre a esfera pública e o 
Estado. Abordarei cada uma delas. 

Suspensão de determinações particulares 

O primeiro alvo de crítica de Fraser à concepção 
apresentada por Habermas diz respeito à acepção do campo 
discursivo como esfera “neutra”, isto é, como meio livre de 
vieses e interesses particulares e ideológicos. Isso se traduz 
em dois pontos distintos, mas relacionados. Primeiro: não só 
da historiografia revisionista, mas do próprio Habermas 
emerge que a proposta da esfera pública de ser aberta e de 
amplo acesso nunca se realizou plenamente, se baseando em 
exclusões sistemáticas com recortes de classe, raça e gênero, 
para citar algumas. Independentemente disso, supondo que 
a esfera pública tivesse atingido uma forma de ampla 
participação de seu público afetado, os constrangimentos 
discursivos impunham que as diferenças materiais – quero 
dizer, seguindo o exemplo, de classe, raça e gênero – 
deveriam ser “suspensas” em prol de um discurso neutro. 
Essas características materiais, segundo Fraser, nunca foram 
passíveis de suspensão. Seu exemplo, tomando por base a 
pesquisa de Jane Mansbridge,11 é o caso de mulheres em um 
ambiente de deliberação: 

 
Aqui estamos falando de impedimentos informais à 
paridade de participação que podem persistir mesmo 
depois de todos estarem formal e legalmente 
habilitados a participar. Que eles constituem um 
desafio mais sério para a concepção burguesa da 

                                                           
11  MANSBRIDGE, J. Feminism and Democracy. The American Prospect, 
n. 1, spring 1990. 
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esfera pública pode ser visto em um exemplo 
contemporânea familiar. Pesquisa feminista 
documenta uma síndrome que muitas de nós 
observamos em reuniões de professores e outros 
corpos deliberativos de gênero misto: homens 
tendem a interromper mulheres mais do que 
mulheres interrompem homens; homens também 
tendem a falar mais do que mulheres, falando mais 
vezes e por mais tempo; e intervenções de mulheres 
são mais frequentemente ignoradas ou não 
respondidas do que as de homens. Em resposta a 
esse tipo de experiência documentadas nessa 
pesquisa [de Mansbridge], uma parte importante da 
teoria política feminista tem argumentado que a 
deliberação pode servir para mascarar dominação.12 

 

Isso significa dizer que, para além das condições 
formas de neutralidade, há condições materiais que, se 
fôssemos seguir o ideal do modelo liberal de esfera pública, 
deveríamos suprir. No exemplo de Fraser, o próprio 
ambiente de deliberação, pretensamente neutro, mostra-se 
enviesado e reprodutor de dinâmicas de relação atadas a 
atributos concretos. A suspensão dos caracteres materiais 
em favor de uma neutralidade discursiva, afinal, talvez nunca 
seja possível. As desigualdades materiais serão sempre 
refletidas no discurso. Como Fraser sugere, “na maior parte 
dos casos seria mais apropriado ‘desenclausurar’ [unbracket] 
desigualdades no sentido de explicitamente tematizá-las – 
um ponto que vai ao encontro do espírito da posterior ‘ética 
comunicativa’ de Habermas”.13 

O liberalismo, de Hobbes a Rawls, compreende o 
âmbito do “político” de forma a deixar de fora, via de regra, 
questões materiais, ou “determinações éticas”, no jargão 
hegeliano: o âmbito das relações familiares, questões 

                                                           
12  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 64. 

13  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 64. 
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econômicas etc., ficam de fora do campo político, e dele 
devem ser afastadas. O desafio da teoria crítica, na visão de 
Fraser, é o de “tornar visíveis as formas em que desigualdade 
social afeta esferas públicas formalmente inclusivas e macula 
a interação discursiva dentro delas”.14 

Um público único 

A esfera pública burguesa, segundo Habermas, 
pretendia-se universal. O fruto da deliberação mediante 
razões, por ser originário de um espaço pretensamente abrangente, 
aberto, inclusivo e neutro, deveria ser vinculativo do poder 
administrativo. Dessa forma, em razão de seu caráter 
pretensamente universal e inclusivo, decorreria que a esfera 
pública devesse ser uma só, e manter-se como tal. A 
dispersão ou criação de públicos diversos poria em risco uma 
produção concisa da deliberação sobre a coisa pública e sua 
posterior manifestação na categoria de “opinião pública”. 

Segundo Fraser, porém, não diretamente em crítica a 
Habermas, mas à concepção autoidentificada da esfera 
pública, que Habermas apenas apresenta, a existência de uma 
esfera pública única acaba por ofuscar grupos minoritários, 
sobretudo aqueles em condições de subjugação social. Ao 
formar um “nós” que, como já vimos, não é materialmente 
neutro, acaba-se por criar um discurso hegemônico que será 
sempre, conceitualmente falando, o discurso de um 
estamento dominante, ou majoritário. Em sociedades 
estratificadas, relações de dominação são apenas reforçadas 
pela subsunção de vários “eus” e um “nós” pretensamente 
homogêneo e unívoco. 

 
Membros de grupos sociais subordinados – 
mulheres, trabalhadores, pessoas não brancas [peoples 
of color], e gays e lésbicas – têm achado vantajoso 

                                                           
14  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 65. 
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constituir públicos alternativos. Eu proponho 
chamá-los de contrapúblicos subalternos [subaltern 
counterpublics] para sinalar que são arenas discursivas 
paralelas nas quais membros de grupos sociais 
subordinados criam e fazem circular 
contradiscursos, o que por sua vez lhes permite 
formular interpretações alternativas [oppositional 
interpretations] de suas identidades, interesses e 
necessidades.15 

 

Fraser argumenta que a proliferação de 
“contrapúblicos subalternos” significa uma “ampliação da 
contestação discursiva”,16 por acabar criando, no fim das 
contas, mais espaços de deliberação, em que membros de 
grupos minoritários podem juntar-se como público subalterno 
e entrar em deliberação sem que o processo ou a opinião 
pública subalterna, se for possível usarmos esse termo, sejam 
subsumidos num “nós” totalizante e não representativo. 

Ao sugerir uma mudança de foco de uma esfera 
pública una e homogênea para uma concepção que abarque 
a existência de esferas públicas múltiplas, através do conceito 
de contrapúblicos subalternos, Fraser alarga a própria concepção 
de esfera pública, que passa a ser compreendida não como o 
ambiente em que “pessoas privadas se reúnem em um 
público”,17 mas, como sugere Geoff Eley, como “o ambiente 
estruturado em que disputas ou negociações culturais e 
ideológicas entre uma variedade de públicos têm lugar”.18 

 

                                                           
15  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 67. 

16  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 67. 

17  HABERMAS, J. Mudança Estrutural na Esfera Pública, p. 135. 

18  ELEY, G. Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas 
in the Nineteenth Century. In: CALHOUN, C. J. Habermas and the Public 
Sphere. Cambridge: MIT Press, 1992, p. 306. Grifo nosso. 
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Deliberação sobre o bem comum 

Uma proposição do modelo liberal da esfera pública 
estabelece que a deliberação que nela tenha lugar deva ser 
deliberação sobre o bem comum, ou sobre assuntos de 
ordem comum, ou pública. O interesse estritamente privado, 
individual, é, de pronto, rechaçado. O ponto de Fraser, 
porém, e de grande parte da teoria crítica, é que o próprio 
conceito de público e a subsunção de objetos sob a categoria 
é produto de uma construção discursiva. É o próprio 
público, de certa forma, que define o que é o público e o 
interesse público, através de processos de deliberação. Esse 
ponto Fraser argumenta como sendo em geral 
negligenciado. Há uma confusão aparente na relação entre 
bem comum e deliberação. Ao contrário da maioria dos 
argumentos liberais, que prescrevem que a deliberação deva 
ser dar sobre o bem comum, seria preciso perceber que é a 
deliberação que define o conceito de bem comum. 

Em menção a Mansbridge novamente, Fraser 
salienta que, ao excluir da deliberação, a priori, interesses 
individuais, grupos minoritários, sobretudo os que têm sua 
própria identidade como instrumento de autoafirmação, 
podem acabar sendo prejudicados em tal contexto de 
abstração de qualidades individuais. 

 
Em geral, não há como saber de antemão se o 
resultado de um processo deliberativo será a 
descoberta de um bem como em que conflitos de 
interesse evaporem como meras aparências ou, pelo 
contrário, a descoberta de que conflitos de interesse 
são reais e que o bem comum é [na verdade] uma 
quimera. Mas, se a existência de um bem comum não 
pode ser presumida antecipadamente, não há, então, 
garantia em impor qualquer restrição sobre que tipo 
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de assuntos, interesses e visões são admissíveis na 
deliberação.19 

 

Se admitirmos como fato que há algum nível de 
injustiça social – ou até mesmo algum tipo de estratificação 
social – é ingênuo, Fraser sugere, pensar que uma 
constituição “comum”, una, de um bem público, que não 
seja um mero reflexo de uma sobrepujança de estratos ou 
classes dominantes, em detrimento de grupos minoritários, 
seja possível. “Qualquer consenso que pretenda representar 
o bem comum nesse contexto social [de estratificação] deve 
ser visto com suspeita, já que o consenso terá sido atingido 
através de processos deliberativos minados pelos efeitos da 
dominação e da subordinação”.20 

Divisão esfera pública–Estado 

A quarta pressuposição explicitada e criticada por 
Fraser em relação à forma de esfera pública liberal 
apresentada por Habermas tem a ver com a necessidade da 
separação rígida entre a esfera pública, como espaço de 
deliberação e formação da opinião pública, e o Estado, como 
âmbito responsável pela implementação do produto da 
deliberação por força de seu poder administrativo. 

Fraser chama o público engendrado pela opinião 
pública, na esfera pública, de um “público fraco”. O discurso 
fruto da deliberação não forma diretamente a base de ação 
do poder executivo, ou administrativo, mas sim a opinião 
pública. A opinião pública não vincula o poder administrativo 
do Estado, e dele é por vezes crítica. A opinião pública é, 
como o próprio nome sugere, opinativa, não decisória.21 

                                                           
19  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 72. 

20  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 72. 

21  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 74. 
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A ênfase de Habermas na descrição da esfera pública 

como “pessoas privadas que se reúnem em um público” faz 
entender que o público formado é composto não de 
funcionários públicos ou agentes políticos, isto é, pessoas 
que ocupam cargos executivos – ou pelo menos enquanto 
ocupantes de cargos executivos. Casas legislativas, então, 
como a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, apesar 
de terem como membros pessoas que se reúnem em um 
público, os tem enquanto pessoas públicas, à medida que o 
produto de sua deliberação é vinculante. A esfera pública, ao 
contrário, manteria com o âmbito legislativo um 
distanciamento crítico, e esse distanciamento seria 
responsável por garantir certa isonomia e legitimidade à 
opinião pública.22 

Fraser propõe-se a investigar a questão, porém, 
justamente com o exemplo de casas legislativas, a partir do 
fenômeno da soberania parlamentar. Com espaços 
deliberativos vinculantes, a autora argumenta, “o poder da 
opinião pública é fortalecido”, já que conta com um corpo 
responsável pela “tradução” da opinião pública para a forma 
de decisões administrativas. A questão principal, segundo 
Fraser, exige investigar quais “arranjos institucionais melhor 
garantem a responsabilidade [accountability] de corpos 
decisórios democráticos (públicos fortes) para com seus 
públicos (externos, fracos, ou, dada a possibilidade de casos 
híbridos, mais fracos)”.23 

 
Devemos pensar no parlamento central como um 
superpúblico forte com soberania discursiva 
autorizativa sobre regras sociais básicas e arranjos de 
coordenação? Se sim, isso requer a presunção de que 
um superpúblico único e externo (somando-se, não 
em oposição, a vários outros públicos menores)? Em 

                                                           
22  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 75. 

23  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 76. 
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todo caso, dada a interdependência global manifesta 
na divisão internacional do trabalho dentro de uma 
biosfera planetária única e compartilhada, faz 
sentido entender o estado nação como a unidade de 
soberania apropriada?24 

 

Concebendo, a partir do que a autora desenvolve 
com a crítica à unicidade do conceito de esfera pública, que 
múltiplos públicos são possíveis e, segundo uma perspectiva 
crítica, preferíveis, Fraser argumenta que o avanço da ideia 
de contrapúblicos subalternos nos ajuda a pensar formas de 
organização social que sejam ao mesmo tempo deliberativas 
e decisórias, no sentido de vincularem o poder 
administrativo de algum órgão – seja uma associação de 
bairro, um partido político, um grupo de advocacia pelos 
direitos humanos etc. O que é preciso, diz Fraser, é “uma 
concepção pós-burguesa que nos permita visionar um papel 
maior para esferas públicas do que a mera formação 
autônoma de opinião removida de um processo decisório 
autorizativo”.25 

Considerações finais 

O trabalho de Habermas de exposição da gênese 
histórica e dos desdobramentos conceituais do modelo liberal 
da esfera pública burguesa segue sendo seminal para a análise 
e para a crítica dessa categoria social. A crítica que Nancy 
Fraser apresenta não é tanto a Habermas quanto a essa 
concepção por ele apresentada. Seu projeto (de Fraser) está 
preocupado com uma inquirição a respeito da relevância e da 
centralidade da categoria para o pensamento crítico atual. A 
atualização do conceito pretendida por Fraser é levada a cabo 
a partir de críticas pontuais que estão ancoradas em uma 

                                                           
24  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 76. 

25  FRASER, N. Rethinking the Public Sphere, p. 76. 
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crítica mais sistêmica a diversos pressupostos liberais a 
respeito do escopo do âmbito político, das dinâmicas de 
interação social e das formas de lastrear a normatividade 
política. 

Habermas, como já dito, termina a Mudança 
Estrutural... sem de fato apresentar alguma alternativa crítica 
concreta, e acaba caindo em alguns idealismos prejudiciais. As 
tentativas mais sistemáticas de Habermas de prover 
alternativas de fundamentação normativa levando em conta 
sua concepção de esfera pública surgirão posteriormente, 
sobretudo na sua teoria do agir comunicativo. A filosofia de 
Habermas é uma filosofia da intersubjetividade. Seres 
humanos não são apenas computadores que apreendem a 
realidade, mas, através da linguagem, de certa forma, a criam, 
na interação intersubjetiva. O projeto habermasiano posterior 
à Mudança Estrutural... envolve afirmar que “uma perspectiva 
criticamente iluminada se articula através da reflexão teórica 
sobre o contraste entre idealizações supostamente implícitas 
nas funções comunicativas da linguagem e sua distorção nas 
interações instrumentalizadoras consideradas normais em um 
modo patológico de capitalismo”.26 Uma hermenêutica desse 
tipo, diz Habermas, 

 
conecta o processo de entendimento ao princípio do 
discurso racional de acordo com o qual a verdade 
somente seria garantida pelo tipo de consenso 
atingido sob condições idealizadas de comunicação 
ilimitada e livre de dominação, e que pudesse ser 
mantida no tempo. É apenas a antecipação formal de 
um diálogo idealizado [...] que garante o acordo 
último, sustentável e contrafactual, que nos une desde 
já.27 

                                                           
26  JOHNSON, P. Habermas, p. 42. 

27  HABERMAS, J. Critical Hermeneutics. In BLEICHER, J. (Ed.). 
Contemporary Hermeneutics. London; Boston: Routledge & Kegan Paul, 
1980. 
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O método de Habermas, apesar de fugir da 
concepção individualista do sujeito para uma filosofia 
intersubjetiva da linguagem, ainda sustenta seu projeto 
normativo em uma proposta de consenso, ou acordo. Fraser, 
por outro lado, apesar disso não estar explícito no texto que 
tomei aqui como base, possui uma compreensão da 
interação social pautada não apenas por pretensões 
discursivas de validade, mas também – se não mais 
importante – por reivindicações e demandas por 
reconhecimento. Isso ficará mais claro a partir de quanto 
Fraser passa a dialogar com Honneth sobre a teoria do 
reconhecimento, sobretudo em Redistribution or Recognition.28 

Fraser reconhece, em artigo mais recente,29 que tanto 
Habermas quanto a maioria de seus críticos contemporâneos 
à publicação da tradução inglesa de Mudança Estrutural, 
estavam de certa forma limitados conceitualmente por 
pressuporem o funcionamento da esfera pública, ou de 
esferas públicas, dentro de um modelo westfaliano de 
constituição de soberanias nacionais. A pressuposição de 
que a opinião pública devesse ser sobre assuntos de um povo 
constrito por um território sobre o qual um poder exerce 
soberania, por exemplo, não se encaixa à realidade de um 
mundo globalizado e hiperconectado (especialmente nos 
meios de comunicação), motivo pelo qual o conceito e sua 
aplicação necessitam de revisão crítica se algum tipo de 
projeto de reabilitação da categoria for empreendido. 

Fraser levanta questões interessantes, tanto em sua 
crítica mais substancial, de 1990, quanto em sua atualização 

                                                           
28  FRASER, N.; HONNETH, A. Redistribution Or Recognition? A 
Political-philosophical Exchange. London: Verso, 2003.  

29  FRASER, N. Transnationalizing the Public Sphere: On the 
Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post-Westphalian World. 
In: NASH, K (Org.). Transnationalizing the Public Sphere. Cambridge: Polity, 
2014. 
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recente a respeito da questão internacional, que não pude 
abordar neste trabalho. A questão da normatividade me 
parede um dos pontos a serem superados em Habermas e 
mesmo em seus críticos. Honneth, Fraser e a última geração 
da Escola de Frankfurt têm nos oferecido concepções a 
respeito da interação social e da justificação da 
normatividade – baseadas, sobretudo, na teoria do 
reconhecimento hegeliana – que podem servir de base para 
futuros projetos de reabilitação da esfera pública. Um 
desafio à teoria crítica, ainda, é de apreender as críticas 
oferecidas por Fraser e incorporá-las a um modelo que dê 
conta de pensar o surgimento da normatividade tomando 
como base a esfera pública em democracias reais. Creio que 
os conceitos de múltiplos públicos e de públicos em conflito, se 
compreendidos segundo os modelos de interação social 
propostos pela teoria do reconhecimento, podem servir ao 
propósito de uma fundamentação da normatividade social 
que fuja à ideia do consenso e do acordo, pautando-se pela 
interação conflituosa e tomando o dissenso como elemento 
central. 
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A DIALÉTICA NEGATIVA E O 

COLAPSO DA ONTOLOGIA  

Jéverton Soares dos Santos1 
 

“O mundo é uma prisão em que é preferível a solitária”2 
Karl Kraus 

 
 

                  A crítica imanente da ontologia fundamental 
aparece como um dos principais motivos da Dialética 
Negativa. A suspeita de Adorno em relação a Heidegger e o 
seu tratado mor “Ser e Tempo” se manifesta, sobretudo, pela 
centralidade da noção de “necessidade ontológica” 
(ontologische Bedürfnis), que é assentada de forma prioritária por 
Heidegger, no interior do quadro de reflexão filosófica do 
século XX.  Tal gesto simbolizaria um desserviço tanto ao 
materialismo – sobretudo, pelo gesto heideggeriano de 
assumir de antemão o fracasso de qualquer resposta à 
pergunta pelo ser, embora insista em hipostasiar essa 
pergunta e a existência de quem a faz – quanto uma regressão 
com relação ao criticismo de Kant3, o qual teria 
demonstrado, no prefácio da Crítica da Razão Pura, que o 
interesse objetivo mantém o primado sobre o interesse 

                                                           
1 Doutorando em Filosofia (PUCRS). Bolsista CAPES. E-mail: 
jevertonsoares@hotmail.com . 

2  KRAUS, K. Aforismos. Seleção, tradução, glossário e apresentação de 
Renato Zwick. Porto Alegre: Arquipélago, 2010, p.49. 

3 Para uma leitura que procura colocar Kant no centro da crítica 
adorniana à ontologia fundamental, conferir SILVEIRA, S. A crítica de 
Adorno à ontologia fundamental de Heidegger a partir da interpretação 
heideggeriana de Kant. Porto Alegre, v. 60, n. 2, maio-ago. 2015, pp.366-
378.  
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subjetivo4. Assim, na visão adorniana, não haveria 
hermenêutica que pudesse equiparar tal interesse objetivo 
com uma ontologia velada: “A ocupação com coisas 
relevantes regride a uma abstração que não é sobrepujada 
por nenhuma metodologia neokantiana”5. E que pese, aqui, 
a palavra “regressão”, a qual não se limita ser apenas do 
plano da história das ideias, e sim engloba a memória 
política, tendo em vista que se poderia compreender a 
ontologização da história, operada por Heidegger, como já 
sendo a névoa (Dunstkreis) da regressão política do nazismo6.  
                Na perspectiva aberta pela dialética negativa, não 
há pensamento inocente, nem mesmo o dialético. É bem 
possível que a especulação metafísica altamente abstrata 
conjure com a proximidade política mais tacanha. Por isso 
que Adorno invoca a sua perplexidade diante da influência 
do jargão ontológico na academia alemã de sua época, já que 
a busca ontológica de confirmar uma ordem heterônoma 
que supere as amarras do sujeito e da filosofia da consciência 
acaba por produzir uma espécie de má consciência7, pois os 
rastos (Spüren) do passado político na ontologia 

                                                           
4 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009, p.63. 

5 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009, p. 61. 

6 “A ontologização da história permite uma vez mais atribuir ao poder 
histórico irrefletido a potência do ser e, com isso, justificar a 
subordinação a situações históricas, como se elas fossem impostas pelo 
próprio ser. [...] O fato de a história, sempre segundo o caso específico, 
poder ser ignorada ou divinizada é uma consequência política praticável 
da filosofia do ser”. In: ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco 
Casanova. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, pp.115-6. 

7 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009, p. 59. 
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fundamental não provocam qualquer horror em seus 
apologistas8.  
                Assim, perguntamo-nos se a crítica à ontologia 
fundamental deve ser considerada como meramente regional 
– ou seja, dirigida a uma forma particular de se fazer 
ontologia – ou se ela é generalizável, no sentido de que se 
aplica a todos os projetos de ontologia, inclusive aos que se 
distanciam de uma abordagem existencialista, 
fenomenológica ou idealista do problema? 
                A hipótese de trabalho que guia a nossa leitura é 
de que as críticas à ontologia heideggeriana afetam a 
disciplina do “ser enquanto ser” em sua totalidade: “A crítica 
à necessidade ontológica conduz à crítica imanente da 
ontologia” 9. Não obstante isto, as críticas permitem uma 
abordagem renovada da ontologia, no sentido de apontar 
para um modelo de teoria da realidade que não esteja tão 
comprometido assim em apenas ratificar o meramente 
existente.  
                No entanto, tal brecha ontológica vem 
acompanhada de uma situação embaraçosa: quem tem diante 
de si um modelo de pensar dialético percebe o quão vão é a 
hipóstase questão hamletiana do ser ou não ser, o quão sem 
sentido é o apelo pelo sentido do ser, tendo em vista que 
uma analítica do modo de ser do homem não oferece uma 
reflexão indispensável ou incondicional, e sim é um 

                                                           
8 É digno de perplexidade observar que, até os dias atuais, ao menos no 
Brasil, reconhecidos intérpretes de Heidegger, tais como Ernildo Stein e 
Zeljko Loparic, não cansam de desmerecer as críticas adornianas à 
ontologia fundamental, ora alegando que o frankfurtiano simplesmente 
reproduziu um falatório da “impotente classe média alemã”, ora 
afirmando que Adorno teria permanecido fiel a uma tradição hegeliano-
marxista por “trágicas razões políticas”. In: LOPARIC, Z. Ética e 
Finitude. Campinas: Escuta, 1999, p.99. STEIN, E. Seis estudos sobre 
“Ser e Tempo” (Martin Heidegger). Petrópolis: Vozes, 1990, p.16.  

9 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009, p. 90. 



228 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 
momento da dialética, o qual não possui nenhum primado 
sobre os demais momentos, sob o perigo da recaída em um 
absoluto, justamente aquilo que uma filosofia do ser de 
matriz existencialista quer evitar a contrapelo: “Nenhum 
projeto ontológico deixa de absolutizar momentos 
particulares isolados” 10. Ou seja, o filosofar ontológico, 
assim como todo filosofar, inclusive o dialético, está 
inseparável da consciência do seu colapso: “Se a ontologia 
fosse de algum modo ironicamente possível, então ela seria 
possível como suma conceitual da negatividade”11. Isto por 
que uma das reprovações mais agudas da Dialética Negativa 
contra a ontologia é a de que ela tem, de modo análogo à 
própria ciência, uma pré-disposição ao positivo, no sentido 
de que ela só se permite compreender em termos filosóficos 
aquilo que é verdadeiro12.      
                Deste modo, o que é preciso levar em 
consideração, na crítica dialética à ontologia, é de que nem 
tudo o que existe é verdadeiro e que nem tudo o que é 
verdadeiro, ou seja, aparentemente real ou ilusoriamente 
necessário, constitui a realidade efetiva a ser buscada. A 
suspeita radical levantada pelo pensamento negativo é a de 
que ao longo da marcha civilizatória, da dialética do 
esclarecimento, a aparência reificadora, que impele para a 
fungibilidade universal, usurpou o lugar da verdadeira 
aparência, daquela aparência que poderia levar o homem 
rumo a um estado verdadeiramente humano, um estado no 
qual ele fosse efetivamente livre13, onde o homem não fosse 

                                                           
10 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009, p.78. 

11 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009, p. 109.  

12 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009, p. 61. 

13 Nas palavras de Adorno: “A sociedade é anterior ao sujeito. O fato de 
ele se tomar falsamente por um ente anterior à sociedade é a sua ilusão 
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“mera função” 14 – como nos faz lembrar as aterrorizantes, 
embora familiares personagens de Kafka.  
              Segundo Adorno, a falsa aparência não se manifesta 
de modo imediato, tendo em vista o seu compromisso com 
a mediação do todo, no entanto, mesmo assim ela impele o 
sujeito – sufocado com a primazia da sociedade sobre a sua 
cabeça – a acreditar que o imediato seja a realidade 
verdadeira, tornando possível a transformação da aparência 
em essência15. No interior da totalidade do capitalismo 
tardio, há diversos fenômenos não-verdadeiros (inclusive, 
esta própria totalidade) e uma ontologia digna do nome seria 
aquela que pudesse ao menos apontá-los, desmitificando 
qualquer forma de deificação do mundo. Paradoxalmente, 
essa ontologia seria totalmente desnecessária, já que, desde 
Parmênides, nenhuma ontologia buscou estabelecer aquilo 
que é meramente aparente ou contingente. Nesse sentido, 
uma “ontologia do falso” chega a ressoar como um oximoro 
nos círculos ontológicos16. Até por que no discurso 
ontológico acontece uma indiferença com relação ao 
exemplar: tudo o que é estritamente particular não está à 
altura do ser, quando muito do ente. O recurso da 
epistemologia dialética à esfera das aparências e também ao 
núcleo histórico da verdade é tachado ora como historicista, 
ora como relativista, tendo em vista que quem alude ao papel 

                                                           
necessária e não expressa senão algo meramente negativo sobre a 
sociedade” (DN: 113). 

14 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2009, p. 111. 

15 “Do mesmo modo que o ser é mediado pelo conceito e, com isso, pelo 
sujeito, o sujeito é inversamente mediado pelo mundo no qual vive e as 
suas decisões são impotentes e meramente interiores. Uma tal 
impotência permite que a inessência coisal triunfe sobre o sujeito”. In: 
ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009, p. 111.  

16 NOBRE, M. A Dialética Negativa de Theodor W. Adorno: a ontologia do 
estado falso. São Paulo: Iluminuras, 1998, p. 153-4.  
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da história e da aparência na constituição do mundo estaria 
produzindo novas estruturas do esquecimento do ser, ou 
talvez reproduzindo velhas estruturas.   
                 Ainda que o jargão ontológico consiga chamar à 
atenção para polissemia inerente à cópula identificadora “é”, 
ele acaba por sacrificar a heterogeneidade dos entes em 
nome do primado de uma essência desnaturada, o ser. Por 
essa razão, a ontologia fundamental se mostra incapaz de 
postular a natureza do não-verdadeiro, tendo em vista que 
ela abre mão de compreender a própria natureza como 
sendo um índice temporal. A introdução da ideia de história 
natural provocaria o abalo da autenticidade de sua busca 
existencial pelo verdadeiro, já que ela toma a natureza e a 
história como entes distintos17.  
               A astúcia de Heidegger em colocar na existência¸ 
isto é, na forma de ser íntima do ente homem, a chave de 
interpretação para a colocação do problema do sentido do 
ser, negligencia o fato de que não se pode falar em nome do 
ser, muito menos em nome do ente “ser humano”, tendo em 
vista a impossibilidade de uma antropologia positiva em um 
mundo cada vez mais hostil a qualquer forma de vida18. 
               Mesmo a aposta heideggeriana pela “diferença 
ontológica”, ou seja, a distinção entre o nível ôntico e o 
ontológico, a qual, diga-se de passagem, Adorno considera 
não só como a matriz de todo o pensamento de Heidegger, 
mas também reconhece como a sua “jogada de mestre 

                                                           
17 HEIDEGGER, M. Ser e Tempo. Parte I. Trad. Marcia Schuback. 
Petrópolis: Vozes, 2005, p.31. 

18 “A existência é um momento, não o todo contra o qual foi concebida 
e a partir da qual, uma vez destacada, ela se apoderou da pretensão 
irrealizável, logo que se estilizou em filosofia. O fato de não se conseguir 
dizer o que é o homem é não é indício de nenhuma antropologia 
particularmente nobre, mas o veto contra todas as antropologias”. In: 
ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009, p. 112.   
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estratégica”19, necessitaria de demonstração, tendo em vista 
que, para a dialética negativa, nenhuma teoria goza de 
prerrogativa com relação ao acesso da realidade, nem mesmo 
aquela que postula a impossibilidade desse acesso pelo meio 
discursivo e representativo20. 
                  Assim, a hermenêutica que procura curar as 
feridas abertas pela cisão do pensado no pensamento através 
de uma via não inteiramente discursiva, que apela para 
arcaísmos como, por exemplo, o uso da ambiguidade 
originária da palavra grega que designa ser, a qual está 
ancorada na indiferenciação jônica entre princípio, essência 
pura e matéria, ou na troca de grafia de “Sein” por “Seyn”, 
com intuito de diferenciar a pergunta pelo Ser do ente e o 
pensamento interessado em trazer a questão acerca do 
sentido do ser em sua máxima diferença em relação a todo 
ente possível, não pode ter outro nome para Adorno a não 
ser a de uma hermenêutica que eleva o dogmatismo à 
condição de sabedoria21. Nesse sentido, para Adorno, a 
ontologia fundamental se situaria em um nível aquém da 
insossa ontologia parmediana, já que ela estaria muito 
próxima da tradição dos hilozoístas jônicos, no qual ocorre 
uma turva mistura entre existência e essência22.  
               Claro que é preciso reconhecer que a postura 
negativa diante do “culto ao ser” (Kultus des Seins) não tem 
exatamente o mesmo papel normativo para o materialista do 
que, por exemplo, a proibição das imagens (Bilderverbot), 
embora ambas possam ser pensadas como interdições 

                                                           
19 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009, p. 104.  

20 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009, p. 62.  

21 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009, p. 67. 

22 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009, p. 106. 
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análogas. Logicamente, não há como examinar, aqui, todos 
os aspectos da crítica imanente à ontologia fundamental, 
nem tampouco apontar alguns elementos que aproximam o 
pensamento de ambos os autores23. Porém, cabe salientar 
outra suspeita de Adorno com relação à ontologia 
fundamental, qual seja a de que apesar dela criticar 
duramente a Metaphysica Generalis e suas metafísicas 
particulares, a Cosmologia, a Psicologia e a Teologia Natural, 
ela não se deixa escapar de certa naturalização dogmática da 
teologia protestante24.  
                Em tempo, a dialética negativa não condena quem 
quer que seja que se ocupe da questão do “ser”, nem tacha, 
de antemão, como ideológico o filosofar ontológico25. Até 
por que em nenhum momento da Dialética Negativa se afirma 
que é impossível apreender a realidade em sua efetividade 
com a força mor do pensamento ou da linguagem. O que a 
dialética negativa nos ensina, no máximo, é que tal apreensão 
do real nunca foi possível.      
 
 

                                                           
23 Vladimir Safatle realiza, em seu curso sobre a experiência intelectual 
de Adorno, uma pertinente síntese entre as principais convergências 
entre ambos os autores, síntese essa baseada em três aspectos: 1°) na 
crítica à razão instrumental; 2°) na crítica à filosofia moderna do sujeito 
(que está embasada no paradigma da consciência); 3°) na procura de uma 
linguagem que consiga se libertar da reificação (cuja saída seria, em 
ambos os casos, o recurso filosófico à arte). In: SAFATLE, V. Curso de 
introdução à experiência filosófica de Adorno. Aula 2. Primeiro Semestre de 

2013. 

24 ADORNO, T. Dialética Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2009, p. 90; pp.112-3. 

25 Não obstante isso, Adorno denuncia a ideologia do vigoroso e do 
autêntico no interior de Ser e Tempo, bem como não hesita de chamar o 
jargão da autenticidade de ideologia alemã, o que, obviamente, não quer 
dizer que todos que procurem fazer uma ontologia mereçam a alcunha 
de ideólogos, no sentido pejorativo do termo. Cf. ADORNO, T. Dialética 
Negativa. Trad. Marco Casanova. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 113.  
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TEORIA CRÍTICA E SOLIDARIEDADE: 

POTENCIALIDADE NORMATIVA DA 

AÇÃO SOCIAL 

José Henrique Sousa Assai1 
 
I Investigação crítica: (re)posicionando o problema 

 
Em 1982, Habermas, ao apresentar o seu conceito 

de ação comunicativa,2 o fez inserindo a questão tomando 
como leitmotiv uma análise sociológica a partir das 
contribuições, dentre outros, de Mead, Weber e Durhkeim; 
porém, ao fazê-lo dessa forma ele se pergunta sobre a 
possibilidade vinculatória do agir enquanto ação social. A 
resposta para tal inquirição, naquele momento, foi dada 
como um contraponto no sentido de que para a pergunta em 
questão há outra que tenta respondê-la, qual seja: “como é 
possível o ordenamento social?”3 Após vinte e sete anos a 
questão sobre o agir social vinculado ao sujeito concebido 
coletivamente e não apenas de forma solipsista é ipsis litteris 

                                                           
  Professor de Filosofia na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
Cursa Doutorado em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS). Atualmente em estágio doutoral sanduíche 
pela Europa Universität Flensburg Institut für Soziologie/ European 
Studies sob a orientação do prof. Dr. Hauke Brunkhorst sendo que o 

referido estágio possui fomento do programa CAPES/PDSE.  

2 HABERMAS, Jürgen. Erläuterungen zum Begriff des 
Kommunikativen Handelns. p. 571 – 606. In: _____. Vorstudien und 
Ergänzungen zur Theorie des Kommunikativen Handelns. 1. ed. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp Verlag, 1995. 606 p.  

3 HABERMAS, Jürgen. Erläuterungen zum Begriff des 
Kommunikativen Handelns. p. 157 – 196. In: _____. Sprachtheoretische 
Grundlegung der Soziologie. 1. ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
2009. 410 p. (Philosophische Texte Band 1). 
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reiterada. Não houve sequer um acréscimo nesse quesito – 
no tocante as duas obras literárias já supracitadas – e isso nos 
leva a uma certeza e a uma suspeita: quanto à primeira, de 
que não apenas a obra de 2009 foi uma compilação 
honorífica a Habermas – o que não seria nada de mais e até 
bem apropriado ao filósofo de Stanberg – mas, de maneira 
bem mais adequada reitera que o tema da ação social dada 
de maneira intersubjetiva é ainda uma questão aberta. 
Quanto ao segundo aspecto (suspeita): sendo o tema da 
razão destranscendental ainda uma fonte de pesquisa 
heurística, ela continua a ensejar um pensamento de que a 
Teoria Crítica (TC), em sua contínua caminhada 
“reatualizadora”, oferece pistas de orientação e 
compreensão crítico-reflexiva e mais ainda normativa. Nesse 
sentido, uma possível via de pensar a referida questão é 
propor que a solidariedade entendida de forma mais 
englobante – política e normativa – possa contribuir na 
tarefa de se pensar a ação social de forma 
“destranscendentalizada” 4 (o substrato filosófico de uma 
razão destranscendental). 

Tomando por referência o quadro filosófico acima, 
proponho explicitar o argumento de que a solidariedade 
pode ocupar uma tarefa mais do que puramente cívica – e, 
sim, normativa – no intuito de que ela se apresente como 
potencialidade normativa de um pensar filosófico na Teoria 
Crítica. Para isso, em primeiro lugar, quero repor a questão 
da razão destranscendentalizada que é, a meu ver, um ponto 
de partida relevante para a presente pesquisa (II). A partir 
daí – e uma vez que a razão passa a ser também entendida 
enquanto “(in) corporificação” 5 do pensar e agir – postulo a 

                                                           
4 HABERMAS, Jürgen. Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte 
Vernunft. Stuttgart: Reclam, 2001, 87 p. 

5 HONNETH, Axel. Leiden an Unbestimmtheit: Eine Reaktualisierung der 
Hegelschen Rechtsphilosophie. Stuttgart: Reclam, 2001, 127 p. Na versão 
brasileira: HONNETH, Axel. Sofrimento de Indeterminação: uma reatualização 
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ideia de que a ação social pensada intersubjetivamente e 
“socialmente localizada” pode ser também articulada com a 
ideia do agir solidário, que parte de um pressuposto 
ontológico-social, como uma possibilidade normativa da 
práxis na qual não se distancia da gênese constitutiva da TC 
(III).  

  
II Ação social e a condição limítrofe da razão 
“subjetiva” 

Wie ist soziales Handeln möglich ist nur die Kehrseite der 
anderen Frage: wie ist soziale Ordnung möglich? 

Habermas  
 
A consequência da tensão transcendental entre 

idealidade e realidade provocou em Habermas uma resposta 
incisiva: empreender uma filosofia que passe a admitir uma 
razão destranscendentalizada. O ônus a se pagar com isso é 
que a partir da “situalização” da razão (Situinierung der 
Vernunft)6 que se subscreve como a dual posição entre razão 
pura e razão situada o sujeito finito emerge radicalmente 
num mundo “prenhe de tomadas de posição a serem feitas”, 
isto é, o pensar pós-metafísico7ganha um status não antes 
assumido como for-mas do pensamento e da ação. O sujeito 
finito (endliche Subjekt) – que é o outro lado do sujeito 
transcendental – permite que os contextos históricos de uma 
razão corporificada 8 levantem a pretensão de serem 
compreendidos como instâncias heurísticas e mediadoras de 
um Platzhalter normativo e isso porque uma vez que a razão 
seja entendida não apenas enquanto transcendentalizante, 

                                                           
da Filosofia do direito de Hegel. Tradução Rúrion Soares Melo. São Paulo: 
Esfera Pública, 2007. 145 p.  

6 HABERMAS, 2001, p. 8. 

7 HABERMAS, Jürgen. Nachmetaphysisches Denken II: Aufsätze und 
Repliken. 1 ed. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2012. 334p. 

8 HABERMAS, 2001, p. 9. 
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mas também como historificada, o sujeito histórico inicia sua 
caminhada de sua realização neste mundo objetivo na 
tentativa de transformar o seu próprio contexto. Assumindo 
o perigo da tangibilidade do historicismo radical, um pensar 
filosófico crítico se depara com a dual expressão de 
pensamento/ação de um idealismo transcendental e um 
realismo interno9 do tipo “forte”. Parece ser essa forma de 
realismo que assegura a potencialidade mediadora da força 
normativa da ação histórica “in der Welt”; mas, o desafio aqui 
não é apenas repor a questão da “unidade da razão na 
multiplicidade de suas vozes”,10 no intuito de encontrar uma 
forma de associar sem grandes alergias epistêmicas ou 
normativas a razão transcendental e a razão “histórica”; 
porém em se admitindo o argumento da “razão 
corporificada” tanto em Habermas quanto em Honneth, por 
exemplo, admite-se que a tentativa de adjetivar a razão por 
um pressuposto anatômico não é mero expletivo, mas faz 
ressurgir o questionamento encapsulador de uma forma de 
se admitir a razão apenas como puro transcendental e, por 
assim dizer, por outro lado, aceitar o corolário remissivo de 
uma forma não-crítica da razão. É nesse contexto que as 
condições de (as) existência (s) social (is) (gesellschaftlichen 
Existenzbedingungen)11 se candidatam como fontes para um 
pensar normativo e isso se dá pelo fato de que a razão 
corporificada é sensível à esfera social oferecendo-lhe 
alternativas, ou pelo menos tentando oferecer, para a práxis 
emancipadora. A razão ora substantivamente a-crítica – por 

                                                           
9 Id. Ibid., p. 16. 

10 HABERMAS, Jürgen. Interview mit Hans Peter Krüger, p. 84. In: 
_____. Die Nachholende Revolution: Kleine Politische Schriften VII. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, 1990. 224 p.  

11 HABERMAS, Jürgen. Stichworte zu einer Diskurstheorie des Rechts 
und des demokratischen Rechtsstaates. p. 67 – 81. In: _____. Im Sog der 
Technokratie: Kleine Politische Schriften XII. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2013. 
193 p.  
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ser justamente entendida como subjetiva e transcendental e 
não se remeter aos contextos históricos e sociais – cede lugar 
ao seu “alter ego” que é a razão corporificada. Dessa 
maneira, empreende-se um procedimento autocorretivo 
(selbstkorrektives Verfahren) do sujeito racional; ele, por sua 
vez, age no mundo e em sua ação leva em conta não só o seu 
caráter egológico, mas, sobretudo, a esfera intersubjetiva 
sublinhada aqui por esfera social. O agir social é, desse ponto 
de vista, vinculado a uma forma de se pensar as instâncias 
ordenadoras do empreendimento dessa mesma ação que, na 
linguagem de Honneth, seria a efetivação pela via 
institucional do agir social (os complexos institucionais)12 e 
que, a meu ver, remete a uma ideia normativa mais 
abrangente: a solidariedade político-normativa. Penso que 
ainda podemos colher bons argumentos sobre a ação social 
numa abordagem habermasiana. 

A ação social para Habermas engendra quatro 
elementos básicos que demarcam um horizonte de 
compreensão de seu entendimento acerca da urdidura social: 
agir estratégico, agir constatativo, expressivo e regulado por 
normas.13 Em síntese, Habermas parte do pressuposto do 
agir social para daí delinear que dele emerjam o agir 
comunicativo e o agir estratégico.14 Ao longo de suas 
pesquisas, Habermas rearticula a ideia de agir social 
vinculando-o com o potencial normativo da esfera pública 
política e com o discurso – que foi recentemente 
cognominado por arenas da comunicação política 15 – e isso 
parece, de certa forma, retomar a questão básica até aqui que 

                                                           
12 HONNETH, 2001, p. 92.  

13 HABERMAS, 1995, p. 464.  

14 Id. Ibid., p. 462.  

15 HABERMAS, Jürgen. Die Struktur der Massenkommunikation und 
die Ausbildung reflektierter öffentlicher Meinung. p.165 – 172. In: 
_____. Ach, Europa: Kleine Politische Schriften XI. 1. ed. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 2008. 191 p. 
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é a relação entre agir social e ordenamento social. Ademais, 
não só fica estabelecida a relação entre ações do tipo social e 
de ordenações sociais, mas, sobretudo, Habermas ratifica, 
nessa concepção de arena comunicativa política, de maneira 
aglutinadora os três grandes temas de sua vida acadêmica e 
de pesquisa: razão, discurso e esfera pública.16 

De outra forma e não menos distante da concepção 
teórica da sociedade em Habermas, a ideia do agir social 
perpassa tanto pelo conceito de razão quanto pela ideia de 
mundo da vida na obra habermasiana. Mesmo em Theorie des 
Kommunikativen Handelns17 (TKH), Habermas, ao apresentar 
seu conceito de mundo da vida, explicita-o primeiramente 
como um lugar transcendental (transzendentale Ort)18 sem 
vínculo com a esfera normativa. Ao transcendentalizar o 
mundo da vida – pois o próprio Habermas se daria conta 
que a formulação em TKH é insuficiente para uma TC e por 
isso mesmo rearticula seu conceito de mundo da vida – ele 
vincula o mundo da vida com três esferas objetivas, a saber: 
mundo objetivo, mundo social e mundo subjetivo. 
Habermas admite, portanto, não só a existência de um 
mundo objetivamente dado, mas ao admitir a objetividade de 
uma realidade que se põe diante do eu, ele apresenta um 
substrato ontológico pouco salientado em suas obras. 
Também nesse sozialen Welt (mundo social) as pretensões de 
validade são acareadas e produzem um telos ao 
entendimento19 e, ao mesmo tempo, emergem situações 

                                                           
16 HABERMAS, Jürgen. Entre Naturalismo e Religião: Estudos Filosóficos. 
Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2007. 400 p. 

17HABERMAS, Jürgen. Das konzept der Lebenswelt und der 
hermeneutische Idealismus der verstehenden Soziologie. In:_____. 
Theorie des Kommunikativen Handelns: Zur Kritik der funktionalistischen 
Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997. 640 p. 2v. 

18 Id. Ibid., p.192. 

19 Id. Ibid., p. 192. 
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conflitivas que nem sempre são orientadas ao mútuo 
entendimento, mas, ao contrário, já são constituídas por 
dissensos20 (patologias sociais) o que nos enseja pensar a 
tratativa de resolução de conflitos mediante os canais 
institucionais que tomem a sério as condições contextuais. A 
aposta no mundo da vida social é, por assim dizer, 
reivindicar também um argumento ontológico-social 
olvidado por Honneth21 e que, por outro lado, traz a tona 
elementos normativos (bens públicos, bens fundamentais, 
condições de uma existência social) pensados a partir do 
conceito de solidariedade22 “abrangente”. Ratifico o termo 
“abrangente” por entender que a solidariedade não deve ser 
vista apenas como cívica ou política, porém ela a partir de 
uma compreensão política tende a apresentar alternativas 
para a solução dos problemas sociais (Problemlösung) e é, nesse 
sentido, que a ação solidária passa a ser vista como medium 
normativo23 e não apenas cívico-político.  

                                                           
20 NEVES, Marcelo. Do consenso ao dissenso: o Estado democrático de 
direito a partir e além de Habermas. p. 111 – 163. In: SOUZA, Jessé 
(org.). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea. 
Brasília, UNB, 2001. 408 p.  

21 HONNETH, 2001, 127 p. 

22 BRUNKHORST, Hauke. Solidarität: Von der Bürgerfreundschaft zur 
globalen Rechstgenossenschaft. 1 ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
2002. 246 p. 

23 KRÜGGELER, Michael, KLEIN, Stephanie, GABRIEL, Karl (org.) 
Solidarität – ein christlicher Grundbegriff?:Soziologische und Theologische 

Perspektiven. Zurich: Theologischer Verlag, 2005.  

BILLMANN, Lucie, HELD, Josef (org.). Solidarität in der Krise: 
Gesellschaftliche, soziale und individuelle Voraussetzungen solidarischer Praxis. 
Wiesbaden: Springer Verlag, 2013. 375 p.  

DEPENHEUER, Otto. Solidarität im Verfassungsstaat: Grundlegung einer 
normativen Theorie der Ver-teilung. Norderstedt: Books on Demand, 2009. 
396 p. 

_____. Öffentlichkeit und Vertraulichkeit: Theorie und Praxis der politischen 
kommunikation. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2001. 198 p.  
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III Agir solidário e investigação crítica: solidariedade 
normativa como Platzhalter de uma Teoria Crítica 

Solidarität ist solide. Solidus meint eine Verpflichtung fürs 
Ganze, die Gesamthaftung, die Gesamtschuld, die Solidar-
obligation: obligation in solidum 

Hauke Brunkhorst 
  
Na perspectiva de uma TC repensada24 – na tarefa 

de sempre repor questões concernentes a pesquisa crítica – 
o corolário que decorre de um pensamento racional 
destranscendentalizado reitera sua posição de destaque no 
debate filosófico em, reposicionando o locus da razão (para 
uma “versão” não-transcendental), vincular os contextos 
sócio-históricos como marcadamente decisivos na 
construção e práxis de um pensar crítico.25  É com esse (re) 
posicionamento que remeto à ideia de uma solidariedade 
normativa cujo fundamento se constrói a partir da ideia de 
uma razão destranscendentalizada; mas, que não fica só 
nessa construção, pois pretende trazer à tona o sujeito 
socializado em seus múltiplos contextos num mundo 
objetivamente dado.26 Para explicitar tal corolário de uma 

                                                           
_____. Staatssanierung durch Enteignung?: Legitimation und Grenzen staatlichen 
Zugriffs auf das Vermögen seiner Bürger. Berlin: Springer Verlag, 2014. 101 p.  

TRANOW, Ulf. Das Konzept der Solidarität: Handlungstheoretische Fundierung 
eines soziologischen Schlüsselbegriffs. Wiesbaden: Springer Verlag, 2012. 262 p.  

24 A Teoria Crítica se abre, numa perspectiva multidisciplinar e 
transdisciplinar, para novos horizontes e desafios em sua contínua 
atualização. Nesse sentido, o livro organizado por Rahel Jaeggi, Rainer 
Forst dentre outros, torna-se uma obra importante nesse cenário de 
reafirmação da TC enquanto teoria crítico-normativa sem lugar 
determinado ou específico (orlos). Cf. FORST, Rainer, HARTMANN, 
Martin, JAEGGI, Rahel et.al. Sozialphilosophie und Kritik. 1. ed. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, 2009. 738 p. 

25 HABERMAS, 2001, p. 16.   

26 HABERMAS, 2001, p. 17.  
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razão destranscendentalizada que se posiciona enquanto um 
“Einbettung der vergesell-schafteten Subjekte” e que, por sua vez, 
torna possível a efetivação do agir solidário de cunho 
normativo, retomo alguns pontos do pensamento de Hauke 
Brunkhorst.  

No livro Solidarität, 27 Brunkhorst apresenta – no 
final da primeira parte (Stufen der Solidarität) – os três níveis 
daquilo que ele entende por solidariedade. Em sua tentativa 
de definição conceitual, Brunkhorst estabelece uma 
hierarquia tipológica da solidariedade que inicia com a 
“amizade civil” passando pela dimensão metafísico-teológica 
de cunho judaico-cristão até chegar aos Direitos Humanos a 
partir de 1789. Não nos interessa aqui cada um desses 
elementos pormenorizadamente, porém “indo direto ao 
ponto” sobre o que ele compreende por solidariedade e o 
que nessa compreensão se vincula com um entendimento 
normativo que engendra formas de ação social.  

No Prefácio de Solidarität, Brunkhorst apresenta o 
seu conceito de solidariedade, a saber: “as conquistas sociais 
do bem comum”28 e essas conquistas estão associadas à ideia 
dos bens fundamentais (Grundgüter) e dos bens públicos 
(Öffentliche Güter)29 que, se efetivadas mediante a conquista da 
práxis social, traduzem-se por meio do cânone de uma forma 
normativa do direito de existência social (soziale 
Existenzrecht).30 Parece que essa ideia do soziale Existenzrecht 
presume uma forma jurídica de tê-la como efetivada e, nesse 
caso, apenas perante o medium institucional pode ser 
possível sua realização. Ou haveria outra forma de realizar o 
direito de existência social sem a mediação institucional? De 

                                                           
27 BRUNKHORST, Hauke. Solidarität: Von der Bürgerfreundschaft zur 
globalen Rechstgenossenschaft. 1 ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
2002. 246 p. 

28 BRUNKHORST, 2002, p.7.  

29 Id. Ibid., p.110-114. 

30 Id. Ibid., p.114. 
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outro modo, se Brunkhorst fala sobre conquistas isso 
significa dizer que ele evoca, numa leitura crítico-dialética, a 
gênese constitutiva da Teoria Crítica, qual seja, a 
identificação dos problemas de um determinado contexto 
social e, ao mesmo tempo, a procura pelo seu potencial 
resolutivo (Problemlösung) aos mesmos desafios (telos 
emancipador). Assim, no intuito em resolver as questões 
cruciais em uma determinada sociedade é estar, por assim 
dizer, em busca por um espaço para novas fundamentações 
(Raum der Gründe)31 e a conquista não vem de forma gratuita 
sem qualquer forma de contraposição, de luta; pelo 
contrário, essas novas formas de fundamentações são 
acompanhadas de uma pujança e afã normativos32 que, sob 
as formas procedimentais da democracia participativa, evoca 
a busca por mediações e, dentre as quais, as de caráter 
institucional para uma melhor tratativa desses mesmos 
problemas (Institutionen-vertrauen).33 É bem verdade que nesse 

                                                           
31 HABERMAS, 2012, 334p. Ver também a contribuição de Rainer Forst 
ao tratar dos modelos deliberativos da democracia. O poder 
democrático, para Forst, se radica no provimento de espaços que 
viabilizem aos atores sociais reivindicarem suas fundamentações, 
argumentos etc em vista do bem comum. Cf. FORST, Rainer. Die 
Herrschaft der Rechtfertigung. p. 248 – 269. In: _____. Das Recht auf 
Rechtfertigung: Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit. 1. ed. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2007. 413 p. 

32 DEPENHEUER, 2014, 101 p.  

33 SCHWAN, Gesine. Weil Europa sich ändern muss: Im Gespräch mit Hauke 
Brunkhorst. Frankfurt: Springer  Fachmedien. 2015, p. 83 – 118. Para 
Hauke Brunkhorst, a institucionalização deve ser vista como o medium 
da liberdade, ou seja, o elemento normativo que busca repolitizar a esfera 
pública política (cf. BRUNKHORST, 2002, p. 199). A aposta nesse caso 
não é ficar restrito a mecanismos institucionais como se fossem apenas 
instrumentais “terapêuticos” do repertório do sistema socioeconômico; 
mas, sobretudo, como mediação normativa que tem em seu dever-ser a 
tarefa de repolitizar a esfera pública política que se faz presente na 
sociedade e essa, por sua vez, é atingida por situações e cenários nem 
sempre benéficos a si (penso aqui, por exemplo, nas patologias sociais 
dos centros não só urbanos, mas especificamente rurais do nosso rincão 
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ponto a solidariedade não está só vinculada às questões 
formais das instituições sociais, mas mediante a práxis das 
instituições, que visam a emancipação, o agir solidário ganha 
não só na sua efetivação prática, mas também em sua 
maneira formal-procedimental de ser efetivada. Aqui, aquilo 
que vem de fora da subjetividade e que lhe pertence de 
alguma forma recebe um acolhimento formal visando sua 
efetividade real.  

Com esse apelo à exterioridade – de forma mais 
pontual àquilo que se refere aos bens públicos e bens 
fundamentais – que não se apega apenas firmemente a uma 
forma racional subjetiva, a razão se desloca no seu processo 
de incorporação para a práxis social. Ela se despe de sua 
forma mais “sublime” e chega de forma “profana” para os 
que necessitam do seu corolário de sua autocompreensão 
enquanto razão transcendental para uma forma racional 
destranscendental. Ela – a razão corporificada – se revela 
como luta pelas conquistas sociais e econômicas de uma 
sociedade despojada desses mesmos bens mais gerais e 
necessários para a subsistência. Nesse processo de 
desacoplamento destranscendental a razão se corporifica 
assumindo formas sócio-organizacionais34 de luta pela 
práxis. O “seu lado solidário” emerge como contraponto 
normativo ao seu lado idealista, metafísico, transcendental. 

                                                           
brasileiro). Cf. também: DEPENHEUER, Otto. Öffentlichkeit und 
Vertraulichkeit: Einführung. In:  _____. Öffentlichkeit und Vertraulichkeit: 
Theorie und Praxis der politischen kommunikation. Wiesbaden: Westdeutscher 

Verlag, 2001. 198 p.  

Cf. também: TRANOW, 2012, p. 102 – 113. 

34 BODE, Ingo. Die Organisation der Solidarität: Normative 
Interessenorganisationen der französischen Linken als Auslaufmodell mit Zukunft. 
Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997. 366 p. (Studien zur 
Sozialwissenschaft Band 181).  

BAYERTZ, Kurt (org.). Solidarity. London: Kluwer Academic 
Publishers, 1999. 350 p. (Philosophical Studies in Contemporary 
Culture).  
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Agir, nesse caso, é agir socialmente e essa ação solidária se 
caracteriza como sendo um Platzhalter de uma Teoria Crítica 
revisitada (no sentido de entender a razão como 
corporificada e “sensível” às contingências históricas).  

Uma vez que o agir solidário se constitua em um 
Platzhalter de uma concepção normativa crítica a tarefa da 
razão se desloca para a destranscendentalização – já que a 
razão se despe de seu lado puramente transcendental-
metafísico – e nessa reorientação do exercício da razão a ação 
solidária assume um papel importante, pois se caracteriza 
como um modo de tentar encontrar soluções  para os 
problemas encontrados no interior da práxis social 
(contingências históricas). É nesse sentido que Brunkhorst 
fala a respeito dos processos de dessocialização do indivíduo e a 
proletarização da sociedade35 como problemas cruciais das 
sociedades modernas e aí é que entra em cena a solidariedade 
normativa enquanto possibilidade de ação social mediante 
uma concepção crítico-normativa.36 O agir solidário enquanto 

                                                           
35 BRUNKHORST, 2002, p. 127. Paralelamente a esses dois problemas 
pode-se também entendê-los como processos de desontogenização 
(indivíduo) e desfilogenização (sociedade). Tais processos estão 
circunscritos na teoria da sociedade de Habermas e fazem parte, por 
assim dizer, dos elementos constitutivos de sua concepção normativa de 
esfera pública (política). Cf. ASSAI, José Henrique Sousa. A 
Fundamentação discursiva da teoria política em Jürgen Habermas: uma abordagem 
empírico-normativa do Estado. Imperatriz: Ética, 2008. Cf. também: _____. 
De “Leiden an Unbestimmtheit” à “Erfolg an Bestimmtheit”: um caminho possível 
da reconstrução normativa honnethiana?, Griot, Amargosa (Bahia), v. 11, n.1, 

2015, p. 226˗244.  

_____. Solidariedade como pressuposto de uma ontologia social: investigação possível 
para uma Teoria Crítica? In: BAVARESCO, Agemir, LIMA, Francisco 
Jozivan, ASSAI, José Henrique (org). Estudos de Filosofia Social e Política: 
Justiça e Reconhecimento. Porto Alegre: Editora Fi, 2015. 387 p. (Série 
Filosofia e Interdisciplinariedade).  

_____. A ontologia social “fraca” em Habermas: o déficit normativo do mundo da 
vida (Lebenswelt), Intuitio, Porto Alegre, v. 7, n. 1, 2014, p. 215 – 225.  

36 TRANOW, 2012, p. 35 – 92.  
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Platzhalter crítico e normativo de uma TC exige um espaço de 
atuação e esse locus é basicamente a esfera pública. O 
entendimento de Brunkhorst sobre esfera pública possui uma 
conotação dinâmica e esse elemento que dá dinamicidade 
baseia-se, numa leitura habermasiana, na força comunicativa 
(aqui Brunkhorst aproxima-se de Habermas) baseadas no 
engajamento e na abertura (para assuntos e debates que visem 
à resolução de conflitos) como critérios de legitimação da 
esfera pública. O engajamento, nesse caso, significa que se 
partindo do agente racional-comunicativo, e depois da ação 
social articulada coletivamente (aqui o Discurso compreendido 
habermasianamente ocupa status decisivo), há a crescente 
efetivação de mecanismos decisórios (participativo-
democrático) para e na construção social. A partir do 
engajamento e da abertura enquanto disposições (ações) 
sociais que se efetivam na esfera pública o agir social e a 
solidariedade normativa se fundem e se orientam para a práxis 
constituindo-se, por assim dizer, nesse Platzhalter 
democrático.  

Se, por um lado, para Brunkhorst, “a 
institucionalização deve ser vista como o medium da liberdade 
perante o conflito” 37 – e dessa forma devemos “estar atentos” 
para com o perigo do institucionalismo radical que pode, a seu 
tempo, solapar em seu próprio nome o engajamento solidário 
normativo, pois, nessa perspectiva, o quadro institucional 
estaria acima do “sujeito racional e coletivo” – ; por outro, 
para a efetividade do agir solidário não menos importante é a 
força sócio-normativa da esfera política38 sem olvidar 

                                                           
37 BRUNKHORST, 2002, p. 199.  

38 Sobre o entendimento da política e de suas características mais 
fundamentais. Cf. HABERMAS, Jürgen. Das Politische – Der 
vernünftige Sinn eines zweifelhaften Erbstücks der Politischen 
Theologie. p. 28 – 52. In: MENDIETA, Eduardo, ANTWERPEN, 
Jonathan Van (org.). Religion und Öffentlichkeit. 1. ed. Berlin: Suhrkamp 
Verlag, 2012. 194 p.  
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obviamente dos canais institucionais39 que se constituem 
como mediações normativas e procedimentais para a 
efetivação de uma sociedade sempre melhor para todos os 
envolvidos (agentes). O pressuposto dessa ação solidária 
mediante as instituições, de acordo com Von Wolfang Detel, 
é que há nas próprias instituições – tomando também como 
referência correlata uma leitura a partir do (sozialontologisches 
Argument)40 – cinco fundamentos ontológicos.  

 
(a) as instituições são um conjunto de sanções com 
base num conjunto de regras; (b) as instituições são 
erigidas e mantidas na existência por pessoas oriundas 
do exercício do poder regulativo para seguir as 
regras; (c) que a orientação por regras (mencionadas 
no item b) é uma ação coletiva; (d) que o exercício 
do poder regulativo mencionado (item b) é 
igualmente um agir (ação) coletivo (a); (e) que as 
pessoas participantes do exercício do poder e do 
seguimento das regras consideram a validade do 
conjunto de regras como condição necessária para a 
manutenção do sistema social em que elas vivem e 
que elas mantêm essa manutenção para o bem41 

                                                           
39 DETEL, Von Wolfang. Sozialontologie: Die Idee der Sozialontologie. 
Sozialer Status und Institutionen. p. 39 – 102. In: _____. Grundkurs 
Philosophie: Philosophie des Sozialen. Stuttgart: Reclam, 2013. 191 p. (Band 
5).  

40HONNETH, Axel. Leiden an Unbestimmtheit: Eine Reaktualisierung der 
Hegelschen Rechtsphilosophie. Stuttgart: Reclam, 2001. 127 p. Na versão 
brasileira: HONNETH, Axel. Sofrimento de Indeterminação: Uma 
reatualização da Filosofia do direito de Hegel. Tradução Rurion Soares Melo. 
São Paulo: Esfera Pública, Singular. 2007, 145 p. 

41 Detel aponta cinco fundamentos ontológicos das Instituições sociais: 
“(a) Institutionen sind Mengen von sanktionsgestürtzten Regelmengen 
R; (b) Institutionen warden erzeugt und in der Existenz gehalten indem 
Menschen durch regulative Machtausübung dazu gebrachte warden, den 
Regeln R zu folgen; (c) Das in (b) erwähnte Regelfolgen ist eine kollektive 
Handlung;(d) Die in (b) erwähnte regulative Machtausübung ist ebenfalls 
eine kollektive Handlung;(e) Die an der Machtausübung und dem 
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Wolfang Detel está convencido da força vinculativa 

da existência das instituições (e aqui retoma o aspecto ôntico 
do existir enquanto existir) com o agir que se dá 
coletivamente e, portanto, que ocorre na esfera social. A 
ideia é que as instituições não sejam vistas como algo 
separado da natureza humana, porém enquanto elemento 
constitutivo do seu próprio agir (social), pois esse tipo de 
ação socialmente realizada é determinado pelas obrigações 
(deveres) e por autorizações (Berechtigungen) que formam o 
escopo de uma comunidade jurídica (Rechtsgemeinschaft). Só 
que uma comunidade, em seu sentido mais amplo, se 
autocompreende enquanto coparticipação de seus agentes 
sociais se houver aquilo que Detel chama de verbreitete 
Hintergrundüberzeugungen42 (difundida convicção de contextos 
bá-sicos) no sentido que somente em virtude do 
reconhecimento de pertença a um determinado grupo é que 
se inicia o processo social que forma a comunidade o que 
significa reconhecer também que toda comunidade – assim 
como a esfera pública43 – não está imune àquilo que Forst 
chamou de Rechtsfertigungsherausforderungen (desafios de 
justificação).44 É nesse processo tanto de autocompreensão 

                                                           
Regelfolgen beteiligen Menschen betrachten die Geltung der 
Regelmenge R. als notwendige Bedingung für die Aufrechterhaltung des 
gesellschaflichen System in dem sie leben und sie haben diese 
Aufrechterhaltung für gut.” Tradução nossa. DETEL, 2013, p. 95. 

42 DETEL, 2013, p. 96 – 97. 

43 JESTAEDT, Matthias.  Zwischen Offentlichkeit und Vertraulichkeit: 
Der Staat der offenen Gesellschaft: Was darf er verbergen?  p. 67 – 110. 
In: DEPENHEUER, Otto. Öffentlichkeit und Vertraulichkeit: Theorie und 
Praxis der politischen kommunikation. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 
2001. 198 p.  

44 FORST, Rainer. Der Grund der Kritik: Zum Begriff der 
Menschenwürde in sozialen Rechtsfertigungs-ordnungen. In: JAEGGI, 
Rahel, WESCHE, Tilo (org.). Was ist Kritik? 3. ed. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 2013. 375 p. 
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do agir social baseado na força subjetiva e intersubjetiva 
quanto no reconhecimento (Anerkennung) no intuito de que 
a comunidade política possa efetivar meios para solucionar 
os tais Rechtsfertigungsherausforderungen que chamo de 
solidariedade normativa. É com base nesse pressuposto que 
a ideia de solidariedade normativa se insere como potencial 
normativo da (para a) ação social, pois tal conceito permite 
– utilizando-se também da mediação institucional (dimensão 
sócio-ontológica) – que a destranscendentalização ocorra no 
sentido de que tanto a inserção do sujeito (ora puramente 
transcendental e por esse meio torna-se socializado) nos 
múltiplos contextos de mundos da vida (lebensweltliche 
Kontexte) quanto o cruzamento da cognição com o falar e o 
agir (Verschränkung der Kognition mit Sprechen und Handeln)  
tornam-se não só possíveis, mas, sobretudo, realizáveis45 na 
perspectiva de um argumento social ontológico na pesquisa 
crítica. 

No que diz respeito à relação entre os cinco 
fundamentos ontológicos para se pensar as instituições e a 
potencialidade normativa do agir social da solidariedade 
normativa é preciso que tomemos por consideração dois 
fatores que explicito a seguir e que, por sua vez, os mesmos 
se relacionam com uma forma de pesquisa crítica que 
apresento nesse artigo: 

 
Die Existenz sozialer Entitäten und damit die 
Gesellschaft, wird konstituiert durch kollektive 
intentionale Einstellungen und kollektive 
Handlungen; 
Menschliche Subjekte sind nicht nur im Besitz von 
Produktionsmitteln sondern prinzipiell auch im 
Besitz der Mittel zur Transformation […] der 
sozialen Realität 46 

                                                           
45 HABERMAS, 2001, p. 16.  

46 “A existência de entidades sociais e com isso a sociedade devem ser 
constituídas através de disposições intencionais coletivas e ações 
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Esses dois tópicos acima descritos vinculam-se a 

um dos aspectos mais fundamentais de uma pesquisa crítica 
que é justamente a crítica à(s) ideologia(s) no sentido de uma 
crítica às contradições47, pois uma vez que o caráter 
destranscendentalizante da razão se efetive por meio do agir 
social solidário na qual conflua o ordenamento político com 
o normativo as diversas concepções ideológicas – ideologia 
enquanto sistemas de convicção que possuem consequências 
práticas48 – passam a ser vistas não apenas como puro 
obstáculo para a emancipação, porém, de forma muito 
particular, como um canal mediático (medium normativo) 
para a construção efetiva da sociedade justa.49 A 
solidariedade normativa enquanto elemento de uma pesquisa 
crítica também se situa na esfera dessa IdeologieKritik por 

                                                           
coletivas; sujeitos humanos não estão apenas na posse dos meios de 
produção, mas, sobretudo, também de posse dos meios para a 
Transformação [...] da realidade social”. DETEL, 2013, p. 100. Tradução 
nossa. Detel ao apresentar esses dois critérios sócio-ontológicos o faz 
utilizando-se de uma particularidade: quando ele cita o segundo 
argumento justamente no trecho entre colchetes, ele usa outro termo 
para dar ênfase ao processo de transformação social (Umformung). Esse 
termo também significa transformação, mas parece se fazer entender, 
para um contexto de pesquisa crítica, no sentido de que há realmente um 
pressuposto tanto genésico quanto marxiano para o conceito de 
transformação. Cf. BITTNER, Rüdiger. Kritik und wie es besser wäre. 
p. 134 – 149. In: JAEGGI, Rahel, WESCHE, Tilo (org.). Was ist Kritik? 
3. ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2013. 375 p. Ver também: 
HORKHEIMER, Max. Traditionelle und kritische Theorie. Disponível em: 
<http://lesekreis.blogsport.de/images /MaxHorkheimer Traditionelle 
und kritischeTheorie.pdf >. Acesso em: 4 nov. 2015.   

47 JAEGGI, Rahel. Was ist IdeologieKritik? p. 266 – 295. In: _____. Was 
ist Kritik? 3. ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2013. 375 p.  

48 JAEGGI, 2013, p. 268.  

49 FORST, Rainer. Kontexte der Gerechtigkeit: Politische Philosophie jenseits von 
Liberalismus und Kommunitarismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
1996. 480 p.  

http://lesekreis.blogsport.de/
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entender que tanto as práticas sociais quanto as instituições 
fazem parte daquilo que Jaeggi chama de Aufweis der 
Veränderbarkeit (demonstração da variabilidade),50 pois no 
interior delas emergem, sob o ponto de vista da facticidade, 
os problemas e suas potencialidades de resolução e, sendo 
assim, a própria crítica a ideologia passa a se constituir como 
um tipo de “normatividade de segunda ordem” já que por 
meio dela pode ser possível a emancipação. Nesse cenário, a 
razão destranscendental se vincula à crítica imanente da 
pesquisa crítica51 e, por assim dizer, ao se despir de sua aura 
transcendental, a razão se insere nos mais variados contextos 
de mundo da vida; portanto, ao se colocar como forma 
copartícipe de um determinado mundo da vida o agir 
solidário passa a se comprometer com a busca pelas soluções 
dos problemas sociais (Auflösung der Paradoxie)52 e, por isso 
mesmo, ele se coloca como uma forma de ação social 
detentora de pretensões de normatividade retomando, por 
assim dizer, a gênese constitutiva da pesquisa crítica, qual 
seja, o interesse emancipatório.53 
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CRÍTICA DA VIDA DANIFICADA 

EM THEODOR ADORNO 

Talins Pires de Souza1 
 
 

“...a cultura contemporânea a tudo confere um ar de 
semelhança.” 

Dialética do esclarecimento, Theodor W. Adorno 
 

Logo no prefácio da Dialética do Esclarecimento, Theodor 
W. Adorno (1903 - 1969) chama a atenção ao fenômeno 
denominado em coautoria com Max Horkheimer (1895 - 
1973) de “indústria cultural”2. Para ambos, essa indústria 
mostra a “regressão”3 da aventura do Esclarecimento à 
ideologia. Esse movimento de retorno, orientado pela 
autopreservação, seria o desvio capital à sua derrocada, tal 
como a figura de Ulisses que astutamente priva seus sentidos 
do canto das sereias em vista da preservação da própria vida4. 
A passagem de tal aventura, que poderia ser prenhe de vida, 
ganha contornos turvos e, porque estaríamos correndo os 
riscos da “mão invisível”5, é tornada fria empresa calculista. 

                                                           
1 Graduado em Arquitetura e Urbanismo e Artes Visuais, mestrando pelo 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. email: 
talinss@gmail.com. 

2 Termo cunha por Theodor W. Adorno (1903 - 1969) e Max 

Horkheimer (1895 – 1973) em Dialética do Esclarecimento (1947); 

3 Dialetik der Aufklärung: Philosophie Fragmente, p.6, o termo usado é 
“Regression“. 

4 Dialética do Esclarecimento, seção Indústria cultural: o Esclarecimento 
como mistificação das massas, § 1, p.99; doravante DE. 

5 O termo faz referência àquilo que “não fazia parte das intenções”, tal 
como expresso em A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas 
causas de Adam Smith, Livro IV, Cap. II, p.438. Doravante, RN. Mas, 
também, a “mão invisível” é uma expressão que pode compreender o 
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Não obstante, “o Esclarecimento pôs de lado a exigência 
clássica de pensar o pensamento”6. Adotando o 
“procedimento matemático” como “ritual do pensamento”, 
o Esclarecimento transforma o pensamento em mero 
instrumento7. Além do mais, o preço desse regresso foi 
torná-lo totalitário como qualquer outro sistema, a medida 
que fica restrito à sua própria razão.  

Segundo Adorno e Horkheimer, a opinião dos 
sociólogos à época da Dialética do Esclarecimento (1947) era de 
“um caos cultural” devido a perda de autoridade religiosa e 
grande diversidade técnica e social e à extrema 
especialização. Mas o engendramento desse “caos” soava 
como falso para ambos, pois afirmavam que “a cultura 
contemporânea a tudo confere um ar de semelhança”8. A 
busca por evidenciar o que torna a ‘relação humana’ 
iminentemente danificada, e até mesmo ‘concretamente 
impossibilitada’, passa pela paráfrase que, transformada em 
questão, norteia este libelo ensaístico. Então, pergunta-se: 
como a cultura contemporânea a tudo confere um ar de 
semelhança? 

De um lado, “do medo o homem presume estar livre 
quando não há mais nada de desconhecido”9. É em função 
da eliminação do desconhecido que teria levado o homem a 
preencher essa lacuna com razões, sendo estas inclusive não 

                                                           
obscurantismo das ações em prol da sociedade como também o 
autocontrole naquele que pertence a uma sociedade e age em seu favor 
de modo tácito. 

6 Cf. DE, § 12, p. 33. 

7 O processo de instrumentalização do pensamento talvez possa ser 
comparado à tecnocracia habermasiana, a qual se dispõe a disciplinar a 
política, logo, trata-se de mecanismo racional em função da práxis estatal 
intervencionista de viés liberal, observada na obra Teoria e práxis de 
Jürgen Habermas. 

8 Cf. DE, § 1, p.99. 

9 Cf. DE, § 12, p. 26. 
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necessariamente válidas. O truísmo de um “estado de 
natureza” de eminente guerra entre os homens, vendia a 
ideia da necessidade de obediência e paz (proteção) através 
de um pacto, como defendia Thomas Hobbes (1588-1679)10. 
Entretanto, Hobbes parece na contramão da história da sua 
época, pois é interessante considerar se não vivia o apogeu 
da burguesia, presenciou sua boa fama, que, por seu turno, 
não se tinha em mira, pelo menos de modo teórico dava 
sinais de insatisfação com a organização teológico-
monárquica que criava celeumas sociais dificultando 
transações comerciais11. O risco da perda do acúmulo de 
riquezas é o motivo que intensifica a busca por disciplinar as 
ações. Para Jürgen Habermas12 (1929 -), apesar de ser 
fundado em um direito natural clássico, Hobbes já expressava 
de modo claro que, em se tratando de “permissões diretas”, 
de modo geral, a liberdade se encontrava sob leis formais, 
nesse mesmo sentido, o formalismo significava para Locke a 
disposição sobre a “propriedade privada”, a “vida” e “a 

                                                           
10 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado 
eclesiástico e civil, 1974, pp. 97-106. 

11 A burguesia florescia na Idade Média entre os séculos XII e XIII. E já 
se fazia uma força que disputava a centralidade do poder entre a nobreza, 
a Igreja e o monarca. RN, Livro IV, Cap. II, p.438. Mais tarde, Adam 
Smith (1723-1790) revelaria que o indivíduo ao exercer o comércio, não 
tinha a preocupação de exercê-lo em vista do bem público ou por 
obediência a um estadista. O comerciante resolvia o que era melhor para 
ele próprio, “de julgar por si mesmo qual o tipo de atividade nacional no 
qual pode empregar seu capital, e cujo produto tenha probabilidade de 
alcançar o valor máximo”. Para Smith era absurda qualquer tentativa do 
estadista cooptar as “pessoas particulares sobre como devem empregar 
seu capital [...], mas também assumiria uma autoridade que seguramente 
não pode ser confiada nem a uma pessoa individual nem mesmo a 
alguma assembleia ou conselho, e que em lugar algum seria tão perigosa 
como nas mãos de uma pessoa com insensatez e presunção suficientes 
para imaginar-se capaz de exercer tal autoridade”. 

12 De geração posterior ao primeiro ciclo da Escola de Frankfurt. 
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liberdade da pessoa”. Sobre o processamento do direito 
formal, já sob a ótica dos fisiocratas, Habermas afirma que 

 
Se o direito formal reconhece esferas de arbítrio 
individual, certamente a harmonização dessas 
esferas exige a limitação do arbítrio individual de 
uma pessoa diante de todas as outras. [...] [...] Por ser 
principalmente um direito de liberdade, o direito 
formal desligado das ordens informais da vida é 
também direito de coerção. O reverso da autonomia 
privada, que o justifica, é a motivação psicológica da 
coerção à obediência.13 

 
O postulado hobbesiano, segundo Hannah Arendt 

(1906-1975), seria o de macular a política já que os súditos, 
ao transferirem seu poder ao soberano, por óbvio, ficariam 
alienados da política. Nesse ponto, preocupada com os 
rumos das decisões políticas, via que o estado afeito ao 
conformismo do tipo societário está fadado a ser um estado 
sem política (talvez, um não-estado em estágio pré-político), 
contrário ao “pensar o que estamos fazendo”14. Nesse 
sentido, embora se possa imaginar o contrário, a burguesia 
seria um exemplo de sociedade conformada em razões 
particulares não públicas. Porém, a ideia de unidade 
paulatinamente prevaleceu e uma subjetividade em vista do 
poder econômico monetário alcançou sua coesão, então 
cristalizou-se uma consciência burguesa. À burguesia servia 
a “lógica formal” - “a grande escola da unificação”, que 
oferecia aos esclarecedores o “esquema de cálculo do 
mundo”. Sobre isso Adorno nos diz que 

 

                                                           
13 HABERMAS, Jürgen. Teoria e práxis, 2011, cap. 3, seção A 
autocompreensão da revolução burguesa: a positivação do direito natural 
como realização da filosofia, § 3, p. 147. Doravante TP. 

14 ARENDT, Hannah. Condição humana, 2016, Prólogo, p. 1-7. Doravante 
CH. 
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A sociedade burguesa está dominada pelo 
equivalente. Ela torna o heterogêneo comparável, 
reduzindo-o a grandezas abstratas. Para o 
esclarecimento aquilo que não se reduz a números e, 
por fim, ao uno, passa a ser ilusão: [que] o 
positivismo moderno remete-o para a literatura.15 

 
Em outro sentido, como consequência do medo da 

natureza, o formalismo da “matematização galileana da 
natureza” nada mais é que idealização da natureza por essa 
nova matemática16. Se assim era, tratava-se de abstração que 
acabava desenvolvendo a pretensa ideia de controle da 
natureza. O Esclarecimento prometia o fim dos mitos, e com 
isso se imaginava a salvo do obscurantismo das explicações 
mitológicas sobre a natureza. Em outras palavras, o fim dos 
mitos significava, para a humanidade que se pretendia fazer 
florescer, emancipação e autodeterminação. Ocorre que a 
natureza não pode ser de todo demonstrada, nem mesmo 
por uma metafísica, ainda que seja algo tomado como 
abrangente. Pois, a contrapelo do mecanismo da subsunção, 
não se pode resguardar o tempo que se manifesta na 
realidade concreta (da natureza) sob pena de mitigá-lo, 
hipostasiando-o à realidade das Ideias. Então, por sua 
própria mentalidade calculadora, o Esclarecimento se viu 
enredado no mito da administração da natureza. 

A busca pelo comportamento dos homens tem suas 
raízes no raciocínio estratégico de guerra. Sendo o 
comportamento garantido, também para os antigos, por um 
chefe representante que conduz o Estado. É nesse sentido 
que Maquiavel teria dissolvido o saber prático político em 
habilidade técnica17. Diz Habermas que 

 

                                                           
15 Cf. DE, § 4, p. 20. 

16 Cf. DE, § 14, p. 33. 

17 Cf. TP, p.108. 
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Essa arte de condução dos homens, como diríamos 
hoje, é à sua maneira também um poder técnico, 
porém – e isso seria impensável nos antigos – em 
vez de lidar com objetos da natureza seu material de 
trabalho é o comportamento humano.18 

 
No que concerne à 'vida danificada', mencionada no 

título acima, tal dano à vida se estabelece em 'dramático' 
contexto de economia social. Trata-se de expressão adotada 
no subtítulo da obra Mínima Moralia de Adorno. Nessa obra 
tal expressão não tem predicado ou essência definitiva. Pelo 
contrário, a vida danificada, em linhas gerais, acontece no 
âmbito do processo da dominação humana, e por isso não 
se pode ter seu conceito circunscrito. O devir no conceito da 
vida danificada talvez se explique pelo processo próprio da 
economia social. Entretanto, deve-se considerar que, mesmo 
sendo essa obra escrita em meados dos anos 1940 nos 
Estados Unidos, a análise da vida danificada como sintoma da 
economia social não perdeu força com o passar do tempo. 
Os aforismos da Mínima Moralia tocam no problema da 
economia social ou dominação aos seres humanos de 
diversos modos e, por isso mesmo, o assunto se mantém 
vigoroso até este momento. Mesmo sem uma definição 
eterna, imutável, a vida danificada pode ser pensada em termos 
de uma vida falsa19. 

 
I 

 
A semelhança20 citada mais acima é produto da 

indústria cultural, assim pensavam Adorno e Horkheimer. A 

                                                           
18 Ibdem. 

19 ADORNO, Theodor W. Minima Moralia, 1992, §§18, 104 e 116, p. 33. 
Doravante MM.  

20 A semelhança em questão se pode atribuir uma ideia de cópia, ou, em 
melhor termo, definida como uma imitação. 
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imitação na indústria cultural é relativa à reprodutibilidade de 
comportamentos e produtos. Porém, a reprodutibilidade 
não é desinteressada. Ela replica comportamentos em vista 
de consumo de produtos. E, a replicação da vontade de 
consumo de produtos é em vista do enriquecimento dos 
detentores dos meios de produção. Além disso, essa 
reprodutibilidade capaz de conferir o ar de semelhança a 
tudo e a todos, seja de maneira prática ou teórica, ao querer 
preenchê-la, acaba circunscrevendo o “mundo da vida”. A 
consequência disso é o embotamento do espírito pela 
‘mesmidade’. Por isso mesmo o vivente empírico é levado à 
debilidade da faculdade de mímese21. E, já que não há 
novidade pelo advento da reprodutibilidade, é ele 
incapacitado de perceber o “novo”22, por assim dizer, acabou 
ele próprio o responsável por coisificar todos os objetos sob 
o firmamento, seja pelo fetiche às mercadorias, seja por 
projeção de subjetividade às coisas. Neste ponto, ele já está 
exercendo autocontrole em favor do processo civilizatório23. 

A indústria cultural, além de dispositivos de produção, 
tem seus dispositivos de controle de consciência. A solução 
dada à “racionalidade instrumental” se dava através de certos 
dispositivos de massificação [de consciência], tais como: 
televisão, cinema e rádio.  Entretanto, isso é tema de 
divergência entre os pensadores da chamada ‘Primeira 
Escola de Frankfurt’. A exemplo disso, Herbert Marcuse 
(1898-1979) e Walter Benjamin (1892-1940), na esteira de 
Marx, acreditavam que os meios de produção serviriam 
como impulso no que tange a disseminação de informação 
sobre a Revolução. É evidente que Benjamin defende a 

                                                           
21 A função da mímese para Adorno e Horkheimer é de possibilitar a 
crítica. Na Poética e na Metafísica, Aristóteles trata a mímese como o 
começo da aprendizagem em vista do conhecimento. 

22 Cf. CH, pp. 9-14. 

23 ELIAS, Norbert. O processo civilizatório: formação do estado e civilização. vol. 
2, 1993. Doravante PC. 
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reprodução técnica pelo viés revolucionário tendo por 
objetivo a apropriação do aparato técnico pelas massas. Pela 
subsunção do culto - a aura à obra arte, surge o papel 
revolucionário da arte pela sua reprodutibilidade. Segundo 
Benjamin, “a reprodutibilidade técnica da obra de arte altera 
a relação da massa com a arte”. Isso poderia significar, pelo 
advento dos meios de produção, uma mudança de 
percepção. 

A infinidade de possibilidades praticadas no campo da 
arte, criadas de modo irrefletido e não problematizado, 
experimentalista, são abertamente criticadas por Adorno na 
Teoria Estética. Ou seja, opõe-se a Benjamin afirmando que a 
quantidade não traz a qualidade. Tanto que a constelação de 
movimentos artísticos revolucionários do início do século 
XX, na visão dele, não atingem “a felicidade prometida pela 
aventura”. Terminavam por desencadear e desenvolver 
novos “tabus”, recaindo em nova ordem. Quanto à liberdade 
experimentalista em torno da arte, Adorno pensava que 

 
(...)a liberdade absoluta na arte, que é sempre a 
liberdade num domínio particular, entra em 
contradição com o estado perene de não-liberdade 
no todo. O lugar da arte tornou-se nele incerto. A 
autonomia que ela adquiriu, após se ter 
desembaraçado da função cultual e dos seus 
duplicados, vivia da ideia de humanidade. Foi 
abalada à medida que a sociedade se tornava menos 
humana. Na arte, as constituintes que dimanaram do 
ideal de humanidade estiolaram-se em virtude da lei 
do próprio movimento. Sem dúvida, a sua 
autonomia permanece irrevogável. Fracassaram 
todas as tentativas para, através de uma função 
social, lhe resumirem aquilo de que ela duvida ou a 
cujo respeito exprime uma dúvida. Mas, a sua 
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autonomia começa a ostentar um momento de 
cegueira, desde sempre peculiar à arte.24 

 
Certamente a arte é crucial na filosofia de Adorno. 

Para ele teria a arte o papel libertador, capaz de per se guardar 
e realizar a liberdade porque é refúgio do comportamento 
mimético25. O belo natural, afeito a mímese, não solidifica a 
dialética estética tal como fez Hegel com a “definição estática 
do belo como aparição sensível da ideia”26. No entanto, “o 
conceito de belo não é contingente”. Seu movimento 
relativo à prioridade da forma reduz seu formalismo à 
“coincidência do objeto estético com suas determinações 
subjetivas mais gerais”. Não se pode opor ao belo formal 
uma natureza material, afirmava Adorno. Deve-se 
compreendê-lo como produto de movimento manifesto 
pelo seu conteúdo27. Pelo viés do movimento dinâmico do 
conteúdo do belo natural, as obras de arte seriam adversárias 
porque só aceitariam identificação consigo mesmas. Quando 
dispostas lado a lado como em um museu, teriam o ímpeto 
de se aniquilarem entre si. Aliás, em tempos de 
reprodutibilidade, a obra de arte poderia ser a única coisa 
livre de “reificação”28, por não se deixarem afetar pela 

                                                           
24 Cf. ADORNO, Theodor W. Teoria Estética, 2008, p 11. Doravante 
TE. 

25 Cf. TE, p 88. 

26 Cf. TE, p 85. 

27 Idem. 

28 LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe, cap. IV, seção I, p. 
194. O conceito de reificação de Lukács deve ser entendido no contexto 
entre a consciência burguesa e economia capitalista moderna. A 
reificação se dá na relação entre as pessoas, quando a mercadoria toma o 
“caráter de coisa” ou “objetividade fantasmagórica”. Em verdade, vem a 
ser isso a falta do conhecimento do fenômeno. O valor real da 
mercadoria é fetichizado, onde o valor do trabalho do proletário é 
completamente abstraído. Outro modo de entender a reificação é pela 
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projeção subjetiva obsessiva e por “racionalidade 
instrumental” auto controladora. O ponto em que a arte é 
violada é aquele em que ela é danificada por demanda 
heterônoma e, portanto, facultada de sua perfeita concreção. 
Nos termos de Adorno, sendo a arte per se libertadora, de 
algum modo, a liberdade resiste em seu conteúdo de obra de 
arte. 

A despeito do viés libertador da arte defendido por 
Adorno, Enrique Dussel (1934-) coloca em questão a 
“terapia da estética”29, além disso o acusa de “solipsismo”30 
estendendo isso até a teoria crítica. Em primeiro lugar, não se 
trata de terapia através da estética. Adorno colocava em foco 
a atividade que teria por si mesma a capacidade de não 
identidade que, no entanto, por força heterônomica, poderia 
ser abarcada por racionalidade ardilosa e definhar em meio à 
instrumental. Em segundo, um eu solipsista não é uma teoria 
afirmativa adorniana. Pelo contrário, sua crítica é direcionada 
ao eu controlador31, o caso do homem esclarecedor que 
“submete a natureza” à sua subjetividade, e outro 
autocontrolado32, “integralmente capturado pela 
civilização”. Tinha como conceito um eu que não tinha 
espírito reificado, que se relacionava com os objetos sem 
fetichizá-los. Além disso, não resume a teoria crítica ao 
problema ou teoria da consciência, tal como é a visão de 
Habermas, ainda que isso sirva de base ao conceito de 
reificação. São constantes no pensamento dialético de Adorno, 
entre tantos elementos, todos negativos por categoria 

                                                           
incapacidade das pessoas de “compreender os fenômenos, mesmo como 
fenômenos isolados ou como objetos de reflexão de cálculo” [...]. 

29 DUSSEL Enrique, Filosofia da libertação: crítica da ideologia da 
exclusão, p. 109. Doravante FL. 

30 Cf. FL, p. 47. 

31 Cf. DE, p. 37. 

32 Cf. DE, p. 38. 
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filosófica, tais como a contingência, a história concreta e as 
coisas, de modo que a complexidade imposta por essa 
dialética, por si só, faz suspeitar desse tipo de acusação. 

 
II 

 
O empreendimento da neutralização, doutrina da 

liberdade, tem seus fundamentos na tradição filosófica que 
remontam, de certo modo, à ontologia de Parmênides (530 - 
460 a.C). Evidentemente, tal empresa coercitiva, que por 
medonha anuência semântica apaga o “tempo”, assim como 
aquilo que atende pelo não ser [de Parmênides], também quer 
coibir mudanças. Por exemplo, através do “pacto social” 
entre “pessoas morais livres e iguais” [de fundo kantiano], 
que confessa ter em vista somente uma comunidade de 
ideias, mas, em verdade, também se trata de presunção 
comportamental. Não obstante, a ontologia na ânsia da 
possibilidade que ser – o positivo da existência, perde força com 
a crise que se instala pelo exagero especulativo herdado do 
idealismo33. A fenomenologia34 de Husserl e Hartmann deu 
fôlego à ontologia, sendo esta tomada por aquela no que diz 
respeito ao não ser. A reabilitação passa pelo caráter intuitivo, 
descritivo e de realismo concreto levado ao interior da 
ontologia. A relação forma-conteúdo ganharia um outro 
olhar colocando em crise toda uma tradição filosófica. Essa 
‘virada ontológica’ significa, por assim dizer, a instauração de 
‘uma outra ontologia’, que por oposição poderia se chamar 
‘ontologia negativa’. Porém, para Adorno, “a revigoração 
ontológica a partir de uma intenção objetiva” ainda estava 
ligada ao primado do sujeito, à medida que dissimulava o 

                                                           
33 Introdução à ontologia, p.26. Doravante IO. 

34 CF. IO, p.27.A fenomenologia de Husserl e Hartmann é do início do 
século XX. 
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“contexto funcional objetivo da sociedade e tranquilizando 
o sofrimento dos sujeitos no interior dela”35. 

Retomando a problematização das relações humanas, 
por que estariam tais relações danificadas? Descrita na linha 
de Marx e, depois, pelo marxismo de Marcuse, Adorno e 
Horkheimer, as relações estariam danificadas pelo fato da 
consciência dos seres humanos ter sido “colonizada”36, de 
modo que não agem por si mesmos, pois foram 
domesticados de tal modo que o que fazem são espectros de 
ação, porquanto são tornados fantoches tratados como tais37. 
Comportam-se em função de economia racional, ou seja, por 
exterioridade heterônomia. Dito isso, e não é sem mal-
entendidos, interlocutores da teoria crítica da estatura de um 
Habermas tratam como falácia a “crítica ideológica”, que 
serviria equivocadamente de “análises funcionalistas” para 
contestar os “sistemas jurídicos” e suas “pretensões de 
validade normativas ainda irresolvidas”38. Ou seja, reduz essa 
crítica à mera teoria do comportamento. Porque as “fórmulas do 
funcionalismo marxista” seriam comparáveis entre si, ou 
nada tem de melhor que o “funcionalismo sistêmico 
autonomizado”. Para Habermas, Max Weber (1864 – 1920) 
tinha noção disso na mesma medida que o direito moderno 
se torna um meio de organização do poder político, 
legalmente instituído, que depende de legitimação como 
necessidade de fundamentação, que parte de “comum 
acordo racional entre todos os cidadãos”. Em verdade, pela 
radicalidade de tal teoria social interna à crítica da ideologia, não 
se trata de investigação estatística que busca relacionar 

                                                           
35 Cf. DN, p. 64. 

36 Cf. TAC, p. 495. 

37 A despeito disso Walter Benjamin desconfiava que o marxismo 
também tratasse os indivíduos do movimento como o anão turco que 
manipula o fantoche, em Aviso de incêndio de Michael Löwy. 

38 HABERMAS, Jürgen. Teoria do agir comunicativo, 2012, Cap. 2, Seção VI, 
p.456. Doravante TAC. 
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estímulo a comportamento entre os seres humanos. Mas pela 
evidência dos limites impostos à liberdade através de política 
social pragmática e por economia de acúmulo, que se quer 
capitalista, que admite acordos tácitos, sem que esses, de 
fato, tenham sido promovidos envolvendo os cidadãos e 
seus interesses. Logo, não é questão de “tábula rasa” a teoria 
social interna à teoria crítica. São investigações que versam 
sobre as realizações, entre outras coisas, ainda ligadas à 
exploração do trabalho humano39. De maneira que defender 
o contrário implica em mitigar que houve e há pobreza e 
escravidão, como mazelas no hodierno da humanidade. 
Além do mais, a história mostra um modus operandi que, e isso 
não restrito ao marxismo, apesar de ser sem um 
planejamento a longo prazo é encadeado sucessivamente ao 
“processo civilizador”. Esse modus não é sem ordem ou 
controle a conduta ou ação política, sem constrangimento, 
vai do controle ao autocontrole40. 

A vontade de domesticação da humanidade leva à 
vontade de controle das afecções, sendo esse o ponto central 
a ser tratado à luz da crítica de Adorno e Horkheimer que é 
lançada à “indústria cultural” do capitalismo tardio. Por 
outro lado, observa-se também o problema da “vida 
danificada”41, tema recorrente em Adorno, como decorrente 
dessa vontade de controle. Não à toa, pela demanda 
econômica social, a ética, elemento filosófico central à 
condição humana42, é caluniosamente atacada por uma 
medonha neutralização. E, tudo isso em função da economia 
monetária conduzida pela finalidade de implementar 

                                                           
39 Segundo Marx, a exploração através do trabalho aliena o homem e, 
por modo nada desinteressado, impõe-se a mesquinharia à sua vida. 

40 Cf. PC, vol. 2, 1993, p. 193 e seguintes. 

41 Adorno usa a expessão “vida danificada” somente no subtítulo, não a 
usa internamente no texto dos aforismos da Mínima Morália. 

42 SOUZA, Ricardo Timm de. Ética como fundamento: uma introdução à ética 
contemporânea, 2004, p. 19. Doravante EF. 
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crescimento econômico com vista ao enriquecimento. Pelo 
exposto acima, o implemento de um padrão 
comportamental não é sem intenção, porquanto cria 
inadvertidamente um imaginário coletivo, que por invariável 
repetição ou continuidade gera o conformismo necessário a 
admissão de estado de coisas próprio da sociedade de 
consumo. Essa sociedade, quando devidamente 
conformada, adere tacitamente à economia social e 
monetária e, parece sem saber, também a suas contradições. 
Portanto, a vontade de controle é o caso de uma razão astuta, 
que mira instaurar o domínio também pelo argumento, 
bastante metafísico, do anacronismo natural que justificaria 
a inapelável cristalização de certa cultura, por exemplo. Ora, 
quer afirmar, por disposição de conveniência racional 
manifesta através de uma história universal, portanto 
essencialista, a inexistência de história concreta, que poderia 
contribuir, no mais das vezes, a uma ação mais certa frente a 
problemas sociais. Não obstante, o propósito da 
neutralização da ética tem como consequência lógica e 
concreta definhar as relações humanas em vista de um 
falacioso método à felicidade. Ademais, fere a liberdade do 
indivíduo que se quer emancipado, portanto se trata de 
violento controle. Por essa via, Adorno nos diz que 

 
“Exalta-se a liberdade inteligível dos indivíduos, 
para que se possa manter os indivíduos empíricos 
como responsáveis sem qualquer impedimento, para 
que eles sejam melhor mantidos no cabresto com a 
perspectiva de uma punição metafisicamente 
justificada. A aliança entre uma doutrina da 
liberdade e uma prática repressiva afasta a filosofia 
cada vez mais da compreensão genuína da liberdade 
e da não-liberdade dos viventes”.43 

 

                                                           
43 ADORNO, Theodor. Dialética Negativa, 2009, p. 182 
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A administração da liberdade (e da ideia liberdade) leva 

a um arcaísmo. Não se pode ser refém do “complexo de 
liberdade e determinismo” sob pena de ficarmos à mercê da 
irracionalidade de “constatações particulares mais ou menos 
empíricas e generalidades dogmáticas”. A liberdade 
(burguesa), aquela a que se adere por acordo, gera prejuízos 
a compreensão da utopia da liberdade. No entanto, segundo 
Adorno, não devemos embarcar nesse fatalismo sob o preço 
da liberdade fenecer sem ser realizada. Porém esse fatalismo 
se justifica pela concepção bastante abstrata e subjetiva de 
liberdade, isso conduz a liberdade também à perda efetiva de 
sua força social entre mulheres e homens que a soterram sem 
esforço. O autocontrole, fruto da doutrina liberdade, a qual 
não pode e não quer aceitar diferenças, desdenha da 
democracia. Adorno pensava que “a liberdade que faz justiça 
indiscriminadamente às pessoas acaba em aniquilação, assim 
escárnio da democracia, agindo segundo o princípio desta 
última”44. 

Essa liberdade que por força de lógica é positiva, por 
sinal escolhida dentre tantas outras, é contornada por 
paradigmas atinentes inclusive a determinado Direito. Sendo 
isso o caso de uma razão prática, “que se justifica, que aceita 
os princípios como fundamentados apenas quando 
justificados universalmente”45. Esse apagamento por 
demanda subjetiva, que é a disposição de controle da 
diferença (ou mudança), é o que impede o novo46 fenomênica 
e numenicamente. O “tempo” testemunha a ética e, ao 
mesmo tempo, é seu lugar de realização. Essa 
”racionalidade”, calculista, que acusou Weber, inibe o brilho 
da diferença ao expurgar o tempo e a ética e, por que não 

                                                           
44 ADORNO, Theodor. Mínima Moralia, §. 48, 1992, p. 66. A primeira 
edição foi impressa pela Suhrkamp Verlag, 1951. 

45 FORST, Ranier. Contextos da justiça, 2010, p. 230. Doravante CJ. 

46 ARENDT, Hannah. Condição humana, 2016, p. 9-14. Doravante CH. 
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dizer, tem o propósito de “macular” a vida despida de 
formas, inclusive pelo recalque das necessidades47. 

Para Habermas, a tentativa de Weber compreender o 
processo tecno-científico sobre o quadro institucional da 
sociedade no processo de modernização gerou o conceito de 
“racionalidade”48. Isso era o que outrora pretendia designar 
a forma da atividade econômica capitalista, em torno do 
“direito privado burguês” e da “dominação burocrática”49. Já 
no hodierno, a estrutura dessa racionalidade se atribuiria à 
“tecnocracia”50, ou seja, fundamentada em “consciência 
tecnocrática”51 que, por sua vez, é circunscrita pela “ciência” 
e na “despolitização da massa da população” pela crescente 
virtualização do “mundo da vida”. Para Habermas trata-se 
de uma consciência menos ideológica que outras 
precedentes, mas “mais transparente”, “mais irresistível e 
abrangente que outras ideologias”. Cabe a questão se isso 
não se trata ainda de ideologia. No entanto, pelo visto, a 
virtualização da política veio pelo viés do liberalismo 
político, isso explica muito todas as tentativas, pela 
manifestação de diferentes liberalismos, em atualizar os 
problemas sociais que acontecem na realidade. A 
radicalização dessa virtualização ou o acirramento das 
estruturas através dos números, pelo que apresenta 
Habermas, está bastante associado a atividade neoliberal da 
década de 198052. Ao passo que, “a progressiva 

                                                           
47 Isso não passa à margem da literatura, que percebe, até mesmo, o 
paradoxo da instituição da proibição da morte, assim como sugere Franz 

Kafka (1883 – 1924) no conto Graco, o caçador. 

48 HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia, 2014, seção 
3, § 1, p. 88. Doravante TCI. 

49 Cf. TCI, p. 75. 

50 Cf. TCI, p. 119. 

51 Idem. 

52  Esse neoliberalismo é aquele do retorno ao liberalismo do estado 
mínimo e sem justiça social. 
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‘racionalização’ da sociedade se encontra ligada à 
institucionalização do progresso científico e técnico”, 
características da postura neoliberal. No entanto, parece que 
o liberalismo foi sempre, desde sua instituição, consciência 
tecnocrática; isso se pode inferir das análises habersisanas.  

A partir da teoria da ação weberiana, a superação do 
paradigma do “agir-teleológico” (de “sistemas de ação 
orientadas por fins53, como a economia e o Estado”) à 
passagem ao “agir-comunicativo” (de “pretensões de 
validade cognitivas, estéticas e normativas”), já no contexto 
da “reviravolta ontológica”54, levam as “gerações 
institucionalizadas” de saber especializado deixar de lado a 
antiga negligência de que o dia a dia da comunicação vai 
processando e substituindo saberes resistentes até se chegar 
à “racionalização da práxis cotidiana”, pelo agir que busca 
entendimento ou uma “racionalização do mundo da vida”55. 
De um lado, o assentimento almejado no processamento 
comunicativo das pessoas físicas não escapa à contradições 
e dificuldades que levariam à conflitos ameaçando a 
“integração social”56. Por outro lado, os “meios”, mesmo 
sendo algo precário, absorvem a linguagem a ponto de 
substituí-la. É como elos que esses meios acabam levando 
para o interior do mundo da vida o sistema administrativo 
pela via do poder e o sistema econômico pela via do 
dinheiro, todavia, contraditoriamente, tais dispositivos são 
capazes de esfacelar a intersubjetividade porque são em 
nome de direcionamento de êxito subjetivo57. 

A “racionalização do mundo da vida” alcança sua 
plenitude em dinâmica de “discurso universal”, estabelecida 

                                                           
53 Cf. TAC, p. 495. 

54 Cf. TAC, p. 481. 

55 Cf. TAC, p. 587. 

56 Idem. 

57 Cf. TAC, p. 590. 
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por “pretensões de validade reconhecidas faticamente”. 
Ironicamente, Habermas é acusado por John Rawls58 (1921 
- 2002) de tentar levar ao interior do liberalismo político 
“doutrinas abrangentes” tais como metafísica, religião e 
ética, ou seja, é criticado por ultrapassar os limites da 
razoabilidade59. Para Rawls era isso que o diferia de 
Habermas. Segundo ele, o liberalismo político só aceitaria aderir 
teorias abrangentes se estas fossem devidamente 
universalizadas dentro da esfera pública, em outras palavras, 
tornadas razoáveis determinadas por acordo semântico. 
Mesmo com a necessidade de normatividade à pretensão de 
validade dos discursos deliberativos, parece haver no escopo 
da teoria do agir comunicativo maior atualização pelo “agir 
sociais” do que a aquela teoria apoiada em normatividade 
compartilhada na esfera pública defendida por Rawls60. 

A dificuldade imposta às diferenças presentes na 
dinâmica intersubjetiva das justificações, quando 
provenientes de uma comunidade ética61 e política 
particulares, postulantes ao interior do quadro universalista 
das justificações, parece, de modo imanente, insolúvel em 
Rawls, já que as “pessoas morais” devem ser “livres” e 
“iguais”. Em outras palavras, o problema é garantir a 
simetria das justificações no processo intersubjetivo. Na 
tentativa de resolver tal impasse, em dar cabo às exigências 

                                                           
58 John Rawls é representante teórico do liberalismo igualitário. As críticas 
de Rawls a Habermas vem em resposta a uma celeuma intelectual entre 
ambos, e estão expostas na obra Liberalismo Político. 

59 RAWLS, John. Liberalismo Político, Parte III, Conferência IX, Resposta 
a Habermas, p. 440 e seguintes. Doravante LP. 

60 É preciso ressaltar que Rawls é, para uns, neoliberal contratualista, e, 
para outros, liberal igualitarista, porque resguarda a ideia de “justiça 
social”, diferentemente da geração dos anos 1980. Por isso, por uma 
certa proximidade intelectual, há o embate filosófico entre ele e 
Habermas procurando delimitar suas diferenças. 

61 Por oposição a comunidade de ideais ou comunidade do liberalismo 
político. 
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de justificação, Rawls propõe a construção de uma “posição 
original”. Mas tal “posição” nada mais é que apelar à uma 
posição prefigurada ainda que despida de conhecimento 
social pelo “véu da ignorância”. Habermas desconfiava de 
prefigurações. Tem ele em vista, no seio do capitalismo, uma 
democracia deliberativa de alcance e respeito aos atos de fala 
de diferentes matizes sociais62. De fato, ele trouxe 
dificuldades ao interior da política liberal, que por equívoco 
já se pensavam superadas desde a queda da Bastilha, tal 
como a religião. Em verdade, no caso em questão, pela 
fluidez de espírito abstrato, a religião foi subsumida ao 
interior do Direito principalmente no que concerne à moral.  

 
III 

 
A empreitada de Adorno e Horkheimer 

evidentemente não foi, e não é, imune a críticas63. A exemplo 
disso, Habermas dirigiu severas colocações à formulação 
considerada central a ambos sobre a crítica da razão 
instrumental ou crítica da reificação, que segue a recepção de 
Lukács a Weber64. Essas colocações contrárias a Adorno e 
Horkheimer aludem, em geral, ao problema de ambos não 
assumirem as consequências de uma filosofia objetivista da 
história e, por isso, acabarem enredados em aporias. No que 
concerne a racionalização como reificação, identificou como 

                                                           
62 Não seria um exemplo disso, na vida prática, a participação de 
agremiações políticas representantes de fundamentação religiosa, no 
caso, emanantes do interior da sociedade brasileira, a priori, 
antidemocráticos porque intolerantes, à disputa de pleitos. 

63 Adorno e Horkheimer, como herdeiros da tradição do materialismo 
histórico, contraem inúmeros mal-entendidos, tal como alertava Derrida 
sobre os espectros de Marx. E, essas são tão duras críticas que inibem a 
recepção de suas obras. 

64 Teoria do agir comunicativo, quarto capítulo, De Lukács a Adorno: 
racionalização como reificação, subdividido em duas seções. 
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problemático o fato do pensamento de Horkheimer ser 
afeito à ‘metafísica tradicional’65. Isso se daria à medida que 
a “razão instrumental como razão subjetiva contrapõe-na à razão 
objetiva”, ou seja, por um lado “ultrapassa a unidade da razão 
que se diferencia em si mesma”, por outro, retorna à 
metafísica anterior a Kant66. Essa “partição interna da razão” 
a qual Habermas conceituou de dramatização, significava a 
subtração da esfera “normativa e expressiva”, suprimiria a 
racionalidade moral, ficando refém de um pensamento 
especulativo transformado em crítica67. O outro viés da 
crítica é lançado à faculdade mimética68 porque, sendo ela 
destituída de discurso, inviabilizaria a si própria como teoria. 
Isso se daria pelos próprios conceitos de Adorno e 
Horkheimer69. Nessa linha as afirmações mais graves da 
Teoria Crítica seriam insolúveis e inaplicáveis. 

Apresentada algumas das inquietações de Habermas à 
teoria crítica, em vista da reflexão e dificuldades que elas 
impõem, pode-se comentar que um pensamento em 
perspectiva de uma dialética negativa não totaliza a realidade e, 
mais do que isso, tem em si a postura de não hipostasiá-la. E 
isso não é algo inconsequente em Adorno. Pois, uma 
“filosofia objetiva da história” estaria condenada, tão logo 
fosse executada, a ser tão metafísica quanto outras 
metafísicas. O que causa o incômodo é que Adorno não quer 
cometer o equívoco de positivar a teoria, por isso dizia que 
“pensar é negar”, já que a positividade que é contrária ao 

                                                           
65 Cf. TAC, p. 595. Habermas Kant a Horkheimer. 

66 Cf. TAC, p. 595. 

67 Cf. TAC, p. 597. 

68 Na esteira de Adorno, afirma-se que a mimese é aquela faculdade capaz 
de atualizar o conteúdo da arte e do pensamento. Já Habermas 
conceituou a mimese como impulso de participação no imediato. 

69 Cf. TAC, p. 658. 
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pensamento pela autoridade social quer habituá-lo70. A rigor, 
em passagens de sua obra, Adorno nos mostra que pensar 
pelo viés do “primado do objeto” não afasta a atividade 
filosófica de subjetividade e teorias abrangentes assim como 
quer a lógica. Pelo contrário, é justamente porque há 
dificuldades de apreensão no encontro entre esses elementos 
que, dialeticamente, tais dificuldades não podem ser 
meramente subsumidas como faz o formalismo. A dialética 
negativa quer, na pior das hipóteses, mitigar a reificação ao 
objeto e ao trabalho. Portanto, ainda que aporética, a dialética 
negativa não é o caso de uma metafísica. Do outro lado dessa 
crítica, exatamente como pensa Habermas, é correto afirmar 
que a mímese não é por si mesma teoria, nem mesmo é afeita 
a isso, mas é certo também que através dela a linguagem se 
desenvolve dialeticamente assim como constitui a ação 
discursiva. Nesse sentido, Benjamin pensava a linguagem, no 
contexto das relações humanas, como aquilo que é capaz de 
promover a justiça ante formalismos e doutrinas da 
liberdade71. Aliás, para Benjamin tais formalismos e seus 
dispositivos provocam a violência e a injustiça72. 
 
Considerações finais 

 
Pela figura de um certo corpus filosófico, podemos 

pensar que a filosofia tem no mais das vezes um caráter 
positivista, portanto é fácil compreender que, por 
autoconservação, qualquer coisa que lhe pareça sem 
estrutura ou irracional provoca a sua ira. Esse é o caso das 
filosofias que invertem a hierarquia sujeito-objeto.  

                                                           
70 Cf. DN, p 25. 

71 BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem, 2011, p.121 e 
seguintes. Doravante ML. Textos originalmente foram escritos entre 
1915 e 1921. 

72 Cf. ML, p.121 e seguintes. 
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Se, de um lado, uma razão pura nos dá determinações, 

autodeterminação e a certeza através das formas, por outro, 
a errância desviante de uma ‘subalterna’ razão sensível, sujeita 
à efetividade na ‘realidade geral’, nos dá a ruptura dos 
formalismos cristalizados que insistem em apagar o tempo, 
permitindo arejar o pensamento e abrir portas ao novo.  

A razão prática (aquela do automatismo de intuição 
moral, que é entusiasmada) acaba esquematizando a vida 
quando se compromete ao processo civilizatório promovido 
pela razão astuta. A razão astuta ou ardilosa, através da 
ideologia do medo e do cálculo (estatístico), justifica 
razoavelmente a separação do “vivente empírico” da 
natureza porque esta é particularmente desconhecida, assim 
como são estas mulheres e estes homens. Ademais, a razão 
astuta quer dominar a natureza, administrá-la e, portanto, 
torná-la mero objeto de consumo que constitui uma falsa 
identidade a ela. A exemplo disso tem-se a precarização de 
todas as coisas, como mulheres e homens.  

O medo de macular o ‘eterno’ é todo o sentido da 
idolatria interna da razão astuta. Em função disso, Adorno e 
Horkheimer chamavam a atenção dos perigos da idolatria no 
interior do Esclarecimento que, por sua natural fixidez, ao 
abandonar a dialética, determina “em si e para si” uma posição 
essente encerrada em um sistema, ou seja, sem um “para 
outro” de fato. Por fim, a economia social, ao assumir 
contornos positivistas e mitológicos, causa prejuízos à vida 
correta (aquela sem a vingança imposta pela racionalidade astuta 
à natureza), que acontece na realidade geral. 
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HEIDEGGER E BADIOU: DA 

METAFÍSICA DO UM À 

ONTOLOGIA MATEMÁTICA 

Eduardo Pinto1 
 
1. A formalização enquanto ciência singular 

 
É justo dizer que existiu ou existe um propósito que 

atravessa a historia das filosofias que é o de estabelecer o 
lugar do conceito e da formalização ou, caso se queira, um 
propósito de estabelecer as bases do conhecimento e a 
totalidade das realizações humanas. Tal intenção sofre 
diversos golpes desferidos pelas filosofias dos chamados 
mestres da suspeita. Schopenhauer, Marx, Nietzsche e 
Freud. (Se é que todos esses também não participavam do 
interesse de desenvolvê-la.) Certo é que, mesmo depois de 
contundentes críticas, atualmente, alguma esperança ainda 
repousa entre métodos como: A fenomenologia, a 
linguística, a neurociência e outros colocados como 
apresentando os elementos necessários à melhor delimitação 
desta intenção. 

Possível dizer também que houve uma transição na 
forma de ver esse ideal Kantiano. Passando de um 
tradicional e absolutamente epistêmico para uma 
possibilidade ontológica, principalmente desde Heidegger. 
Este considerava a remissão ao Ser, operada pelo Ser no 
mundo, como a estrutura possível de um transcendental.2 

                                                           
1 Mestrando, PUCRS, CAPES, eduardo.pinto@acad.pucrs.br 

2 HEIDEGGER, M. Ser e tempo. Trad. Fausto Castilho. Campinas: Vozes, 
2012. (Em Heidegger podemos encontrar o Dasein como uma estrutura, 
não apenas fundamental, mas também formal capaz de fornecer as 
condições de possibilidade para formalizar os conhecimentos sobre 
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Na esteira desse projeto, Heidegger, recoloca o Ser 

como único elemento estruturante identificável. O Ser 
enquanto (φύσις) força imperante que brota e que perpassa o 
homem e natureza. Ao criticar o projeto transcendental, 
Heidegger procura reestabelecer a relação do humano com 
sua fonte produtora. Para ele é justamente a decadência da 
relação do Homem com o Ser que impele o homem a 
procurar compreender o fundamento da totalidade de suas 
produções segundo os entes, ou seja, segundo uma forma 
substancializada para além da existência concreta do Ser no 
mundo.  Ao considerar por principio algo subsistente (como 
sujeito e objeto) a teoria esquece-se das condições históricas 
(existenciais) que, segundo Heidegger, condicionam sua 
própria produção. Esse esquecimento promove as tentativas 
de formalização a partir de uma substancialização porque as 
torna aparentemente possíveis e necessárias. 

 Para Heidegger, essas dimensões consideradas 
como “subsistentes” são espólios das lutas travadas pelo Ser 
(φύσις), através do homem (δεινόν), no intuito de atingir sua 
própria dominação.3 Os resíduos abandonados pelo Ser são 

                                                           
todas as produções humanas. Ao colocar a questão pelo sentido do ser, 
Heidegger estabelece a transcendentalidade do Dasein que conta com as 
seguintes dimensões: A mundaneidade e a temporalidade. Os sufixos 
eidade ligado à noção de mundo e a de tempo assegura que se esteja 
falando do que é de mais original nesta relação entre o ser conhecedor e 
seu mundo e seu tempo. Ambas as dimensões dizem respeito às 
condições necessárias para que um ente  possa ser considerado  existente, 
conhecedor  e  produtor de mundo. Somente o Dasein tem mundo. A 
mundaneidade caracterizada pela relação inescapável deste ser com a 
linguagem. Esta é compreendida em sua função de delineamento dos 
modos de relação entre Dasein e Mundo.  A temporalidade enquanto 
elemento determinante destes modos de relação dentro neste mundo 
linguístico. Nesta dimensão que se realiza o ai do Ser. Ambas as 
dimensões garantem a possibilidade de uma abertura produtiva 
característica do Ser no mundo.)  

3 HEIDEGGER, M. Introduccion a la metafisica. Barcelona. Editorial 
Gedisa. S.A. 
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chamados de entes. Esses entes seriam os objetos do 
conhecimento manipulados e de uso do homem esquecido. 
Esse homem que considera sua relação com os entes como 
única via de acesso à sua realidade. 

Contra esse modo degenerado de relação com o Ser 
e com o Ente, Heidegger defende que uma formalização 
possível precisa considerar a historicidade e a singularidade 
do existente.4 Precisa efetuar a constante remissão ao Ser 
enquanto o imperar que brota e que atravessa o homem em 
sua existência. Todos os atributos desse processo aparecem 
na forma do poetar e do perguntar pelo ser. A singularidade 
desses dois procedimentos são as bases que fornecem as 
condições para atravessar a cristalização operada pelo 
esquecimento do ser. A diferenciação entre o Ser e as 
estruturas historicamente cristalizadas em torno do seu 
sentido fornece um novo paradigma para as filosofias 
posteriores: Aquilo que é formal é igualmente singular.    

 Considerando esse novo paradigma, Alain Badiou 
também sustenta a tese de que a não diferenciação 
ontológica produz equívocos que impossibilitam a 
fundamentação de um sistema formal de explicação.  Badiou 
agradece Heidegger pela desvinculação e separação operada 
entre a “verdade e o conhecimento” e atribui, no entanto, a 
vinculação errônea e a confusão entre ser e ente como sendo 
o resultado de outro processo, a saber, a consideração do ser 
como sendo Um. 

A consideração equivocada ou o esquecimento do 
Ser decorre da própria inconsistência do Ser que inviabiliza 
sua apreensão a partir de um conhecimento estruturado. 
Como entende Badiou: A partir da Situação. 

 É à ausência do um e a consequente inconsistência 
do Ser (não uma degeneração que poderia ser resolvida com 
um retorno a uma origem) que devemos delegar a causa do 

                                                           
4 HEIDEGGER, M. Ser e tempo.Trad. Fausto Castilho. Campinas: Vozes, 
2012.   



286 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 
esquecimento ou a não relação com o ser enquanto ser.5 Ao 
contrário de Heidegger, Badiou sustenta que é justamente a 
busca pelo retorno a uma origem que manifesta o 
esquecimento do Ser. Isso porque, segundo Badiou, a 
origem é sempre algo estruturado, ou seja, resultado da 
consideração de uma unidade arbitrária inicial que fornece 
consistência ao elemento sustentador da teoria. A origem já 
pertence a estrutura considerada do âmbito de caráter 
repetitório dos conhecimentos, tudo retorna ao um. Ao 
depender da unidade a teoria desconsidera que o Ser e Um 
não são o mesmo e como na formulação de Madaraz: O 
múltiplo sem Um.6  

Considerando que o Ser e o Um não são o mesmo  
uma formalização possível precisa considerar instrumentos 
teóricos capazes de manipular a inconsistência sem a 
remissão a unidades. As invenções das matemáticas 
modernas, principalmente a partir de Cantor, fornecem a 
possibilidade de manipulação de conjuntos compostos de 
múltiplos de múltiplos. A operação a partir de axiomas que 
agrupam a inconsistência dando um contorno ao não um.  
Nesse sentido a matemática fornece a garantia de uma 
ciência singular justamente por se diferenciar de um saber 
estruturado pelo um.    

    
2. Contextualização da relação entre Heidegger e 
Badiou 
 
 Dito isto podemos colocar aqui o problema da 
legitimidade da relação entre essas duas filosofias. O nosso 
objetivo aqui é procurar aclarar essa relação o quanto nos é 
possível. Alain Badiou inaugura esse diálogo e será 
importante apresentar o critério segundo o qual ele o faz.     

                                                           
5 BADIOU, A. O ser e o evento. Rio de Janeiro: Zahar, 1996. 

6 MADARASZ, N.R. O múltiplo sem um: uma apresentação do sistema de Alain 
Badiou. Aparecida. Idéias& Letras, 2011. 



VOLUME 3 - ÍTALO ALVES; ÉMERSON PIROLA (Orgs.) | 287 

 
 Para começar, é preciso dizer que a vinculação entre 
dois autores, tão nitidamente distintos e, de maneira tão 
abrupta, não pode ocorrer sem uma rápida referência aos 
seus diferentes pontos de partida.  
 O Heidegger que estamos utilizando data da 
publicação do livro Introdução à Metafísica. Esta informação 
não é acessória. Significa que não estamos considerando as 
modificações introduzidas nas obras posteriores e que 
modificariam muito a interlocução principalmente a partir da 
inserção do conceito de Ereignis. Procuramos apresentar e 
dialogar com o Heidegger do Ser e Tempo e da Introdução à 
Metafísica. 

 Conduzido pela fenomenologia e a pela 
Hermenêutica à tese de que o sentido do  Ser poderia ser 
verificado em seu aparecer histórico e pela manifestação do 
ser enquanto fenômeno na língua grega. Heidegger acredita 
que para investigar as "coisas mesmas" é necessário perfurar 
as falsas estruturas produzidas pelo esquecimento do Ser. 
Suas analises da história do ocidente revelam uma 
interrupção na ligação original com o ser e que o  
pensamento ocidental tem operado uma recauchutagem 
com os entes.  

Da mesma maneira, o Alain Badiou que temos em 
mente data da publicação da obra O Ser e Evento. Isto significa 
que não estamos considerando as modificações em seu 
pensamento operadas pelas publicações posteriores como 
Logiques des mondes. Partimos, portanto, do reconhecido 
esforço de produzir uma resposta aos problemas 
identificados no seu livro o Conceito de Modelo no qual procura 
reencontrar o lugar da formalização dentro do materialismo 
histórico. Neste livro, utilizando as descobertas de Kurt 
Gödel, conclui que os modelos utilizados pela ciência 
contam com um conceito de modelo irrefletido e 
injustificável pelo próprio modelo.  Estas constatações se 
ajustam a outras realizadas pelo grupo de estudos 
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Althusseriano que busca determinar o alcance das ideologias 
no campo do conhecimento científico.   

Diferente de Heidegger, Badiou não parte da 
fenomenologia. Sua missão é extrair das estruturas lógicas a 
possibilidade de uma formalização possível. Nesse sentido, 
irá dialogar com Carnap e Quine e não com Husserl ou 
Merleau Ponty. É importante destacar esta diferença, pois 
um pequeno desvio no início se torna uma grande mudança 
no final.  

Vejamos agora algumas motivações que fazem 
Badiou considerar a filosofia Heideggeriana. Algumas 
motivações conciliáveis ou irreconciliáveis de acordo com 
seus respectivos critérios:  

a) Ambos partem da ontologia: Heidegger inaugura 
a ontologia como fundamento e como reativação da 
filosofia. Segundo Heidegger a filosofia precisa retomar a 
ontologia a partir da compreensão do homem no mundo. 
Considerando a historicidade como o elemento 
determinante do Ser. O critério de Heidegger para a 
reabilitação da filosofia é a consideração da posição do 
homem no mundo. Segundo Alain Badiou, a filosofia 
também é reabilitada pela ontologia, contudo, não por uma 
possível capacidade de ajustar a relação do homem com suas 
concepções de mundo como em Heidegger. Para Badiou, 
tais concepções derivam de procedimentos não filosóficos.  
Badiou reativa a filosofia na função de indicar os 
procedimentos  de produção de verdades  e local da  ciência 
do ser enquanto ser.  Assim como no livro o Conceito de 
Modelo, em que a matemática esteve centrada na formalização 
do conhecimento científico, a tese “ontologia igual 
matemática”, contida no livro Ser e Evento, é uma tese sobre 
o discurso. Uma tese materialista que atribui às novas 
matemáticas a responsabilidade de marcar o ser enquanto 
ser. As produções linguísticas estariam assentadas sobre 
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estruturas matemáticas e a própria linguagem possuiria a 
materialidade visível em suas marcas. 7  

b) Ambos partem da diferença ontológica: A 
diferença entre Ser e Ente ou entre Ser e não Ser. Nesta 
diferença está inclusa a diferença entre Saber e 
Conhecimento, respectivamente, entre verdade (αλήθεια) e 
Conhecimento. Este último pertencente ao plano do qual  
Badiou chama de veridicidade. O Saber e a Verdade dizem 
respeito à abertura ao Ser, ao reconhecimento de uma 
dimensão metafísica. Para Heidegger, o conhecimento refere 
ao  Ente e diz respeito a totalidade dos conhecimentos 
incluso os conhecimentos científicos e matemáticos. Para 
identificar a diferença, Heidegger considerará como critério 
a remissão a um sentido originário do Ser. Um sentido que 
considere e relacione a existência histórica do Ser. Um 
sentido que indique o ser como condição de possibilidade e 
como ruptura com o ente.  Assim, Para Heidegger, um 
procedimento que procure encontrar o sentido do ser que 
não considere Homem-Ser-Existência não será capaz de sair 
do campo dos entes exemplares que são os produtos das pré-
concepções da noção do Ser.  Para Badiou, diferentemente, 
o critério de identificação da Verdade e do Saber está na 
indicação da multiplicidade inconsistente.  Esta 
inconsistência é anterior a toda  estrutura do conhecimento. 
Por este motivo, fazer referência a inconsistência é já estar 
no plano do desvelamento (αλήθεια) do ser.  Na historia da 
Filosofia, Badiou identifica no livro Parmênides8 de Platão a 
primeira referencia feita a inconsistência. O personagem 
Parmênides se coloca a pensar o que seria se o um não 
existisse. Parmênides descreve uma realidade sem a unidade 

                                                           
7 BADIOU, A. The Concept of Model:An Introduction to the Materialist 
Epistemology of Mathematics. Melbourne,re.press,2007.Disponível em: 
<http://re-press.org/books/the-concept-of-model/>. Acessado em: 
23 novembro de 2013.   

8  PLATÃO. Parménides. Madrid. Alianza Editorial, 1987. 
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em transbordamento infinito do múltiplo. A vertigem 
causada pela tentativa sem a instrumentação da matemática 
moderna o faz recuar. Badiou defende que Cantor, ao pensar 
os diferentes infinitos, circulava na vertigem de Parmênides. 
Cantor disponibiliza um instrumento capaz de pensar 
conjuntos infinitos maiores incluídos em conjuntos de 
infinitos menores. Neste ponto, Badiou passa a defender que 
a matemática é capaz de formalizar os processos que 
acendem ao Ser enquanto inconsistente. Para Badiou, esta 
formalização não é apenas a descrição representacional de 
uma realidade, mas a própria manifestação material desta 
realidade. Para Badiou, o procedimento que não refere à 
multiplicidade inconsistente, a ontologia fundamental de 
Heidegger por exemplo, gravita somente o múltiplo 
consistente, as unidades estruturadas, ou seja, o não Ser.  

c)  Ambos instauram uma nova localização para a 
filosofia, para o Ser e para a Verdade. Heidegger anuncia que 
somente o pensamento poético é capaz de dizer o Ser. A 
filosofia enquanto hermenêutica do Ser é capaz de 
reconhecer na arte a maneira mais imediata de acesso do Ser 
enquanto Ser. De maneira semelhante, Badiou defende que 
a filosofia deva possuir a função de apontar as exigências de 
uma ontologia. Estabelecer o critério das caracteristicas do 
procedimento ontológico e dos procedimentos de produção 
da verdade. Desta maneira, a filosofia recupera seu folego 
como meta-ontologia enquanto exerce a função de 
estabelecer o lugar da ontologia. Nesse caso, diferentemente 
de Heidegger, a ontologia enquanto o pensamento 
matemático da multiplicidade inconsistente. Para o Filósofo 
Francês, a ontologia matemática é capaz de conectar-se 
diretamente ao Ser.  A matemática inscreve em o Ser enquanto Ser 
aquilo que do Ser enquanto Ser pode ser pronunciado. Para Badiou, 
a rigor, este processo de inscrição no Ser não é mesmo dos 
procedimentos de produção de verdade. Os processos de 
produção das  verdades estão vinculados à procedimentos 
genéricos de subjetivação nos ambitos da ciência, da arte, da 
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política e do amor.  Esses procedimentos permanecerão 
operando as verdades enquanto seu núcleo decisório 
permanecer referenciando a inconsistência de sua origem. 
Ao deixar de apontar para a inconsistência o procedimento 
satura e entra para o Estado da situação como reles 
conhecimentos no plano da veridicidade e do repetitório. 
Este ponto pode ser reconhecido no pensamento de 
Heidegger quando esse descreve o fim da luta pela 
dominação do ser e os espólios transformados em entes 
manuseáveis pelos animais humanos. Ambos, portanto, 
localizam o ser e a verdade longe do conhecimento. É este, 
sem dúvida, um dos pontos em que ambos autores afastam-
se da tradição filosófica além de simbolizar a definitiva 
separação entre Badiou e filosofia analítica.  
 
3. Heidegger: O Ser como concepção de Mundo 

 
Para entendermos melhor o que se entende por ser e 

ente em Heidegger, de maneira didática, podemos iniciar 
considerando esse Ser como sendo nossas concepções de 
mundo. Concepções que são "a priori" em todos nossos 
julgamentos sobre a realidade. Assim, por exemplo, como 
em Kant, cargas de noções legadas, através do pensamento 
cartesiano e pela filosofia medieval, permaneceram 
embutidas em sua noção de sujeito perpassando 
despercebidas sua antropologia, conduzindo sua pesquisa 
sem permitir questionar a noção de Ser implícita na própria 
concepção de homem.  Uma noção de Ser que esquece que 
carrega uma noção de tempo e, de maneira recursiva, os 
modos de relação com o próprio Ser. Enquanto eterno 
substancial subsistente etc. O espírito ocidental tratou os 
resultados dessas concepções, os entes, como  não 
relacionados com estas concepções enquanto considerava, 
em cada caso, o Ente como sendo o Ser. Neste caso, 
Heidegger acusa não apenas o esquecimento do ser, mas o 
esquecimento do esquecimento. 
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Segundo Heidegger, porque as  línguas ocidentais 

descenderiam da mesma origem  incorremos no mesmo 
esquecimento. Nossa concepção de ser parte do 
esquecimento de que esta mesma concepção é o resultado 
de uma relação existencial com a história. Esse esquecimento 
produz as atuais concepções de mundo ainda irrefletidas e 
carregadas como auto evidentes. Essas concepções 
consideram o Ser como produto independente dos modos 
de existência e da temporalidade. O procedimento que refere 
ao ente como se fosse o Ser   impossibilita de visualizar a 
circunstância histórica que condiciona sua produção. O ente 
aparece como substancializado, congelado, auto evidente, 
livre de questionamentos sobre sua origem e determinação.  

 O Ser se entranha em nossa relação com o mundo. 
Essa fusão é intensa de maneira que talvez a noção 
"concepção de mundo", introduzida com objetivo didático, 
não suporte tudo o que Heidegger considera como sendo 
Ser. Isso porque, a própria noção "concepção de mundo" já 
carrega uma noção representacional de "noção" e  de 
"mundo" que talvez indique  algo como representação e 
realidade, sujeito e objeto e Homem separado do Mundo. 
Entretanto, continuaremos a utilizá-la com esta ressalva 
enquanto recurso de uma introdução. 

Heidegger procura nas manifestações históricas das 
"noções do Ser" a origem desse esquecimento. Com esse 
objetivo define a temporalidade como critério capaz de 
identificar o evento de ruptura entre Ser e Ente. Dizendo de 
outra maneira:  procura identificar nas concepções analisadas a 
ocorrência de abertura da própria noção do Ser. Operada pelo Ser 
no Mundo em sua temporalidade, a  pergunta pelo sentido 
do Ser é o critério da  busca por uma noção de Ser que 
considera não somente a diferença entre Ser e Ente, mas a 
temporalidade aplicada ao processo de produção da 
concepção de Ser. Heidegger afirma que este critério é o 
único transcendental que a filosofia fundamental suporta. 
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Badiou irá operar de maneira semelhante. Irá buscar 

na história do pensamento as manifestações do Ser. 
Entretanto, não opera na busca pelo sentido da palavra ser 
na história das línguas. Badiou não acredita que exista uma 
originalidade na língua que faça referência a multiplicidade 
inconsistente. Para ele, a linguagem está sempre estruturada 
e, portanto, fundada na noção de unidade. Para Badiou, não 
é na relação primitiva do homem com mundo que o Ser se 
irrompe, mas no pensamento da inconsistência. Por este 
motivo, Badiou irá analisar onde se documentou as primeiras 
aparições da inconsistência começando com análise da obra 
Parmênides de Platão.   

 
4. Badiou: O Ser como resistência ao estruturado 

 
Para Badiou a viagem na história em busca das 

referências ao Ser encontra, em sua primeira parada, 
Parmênides de Platão. Isto porque, o critério de 
reconhecimento desse Ser original é diferente do critério de 
Heidegger, o Critério é a inconsistência.  

A inconsistência como critério demonstra a decisão 
de Badiou de abandonar a pressuposição Heideggeriana do 
Ser enquanto sentido ou noção de mundo. O Ser para 
Badiou está anterior a constituição de tudo que possa ser 
pensado como mundo. Como ele mesmo afirma: "Está a 
montante do estruturado". A tese ontologia=matemática 
dirige-se somente ao pensamento do ser e não as estruturas 
que constituem o mundo. Estas estruturas serão produzidas 
pelos resquícios dos  procedimentos de verdade. Sobre este 
aspecto se poderia colocar em questão o uso da palavra ser 
no sistema de Badiou,  já que não refere ao uso na linguagem 
e nem a uma dimensão originária esquecida. 

 Sobre isso, na obra O Ser e Evento,  Badiou considera 
o pressuposto Platônico no qual tudo o que "se apresenta ao 
pensamento" ou é um ou é múltiplo. "O  que é o um e o que é o  
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múltiplo são as condições a priori para todo ontologia possível"9. Pode-
se notar que a  consideração do "é"  refere somente a 
estrutura do pensável e do dizível e não sobre a estrutura do 
mundo como em Heidegger. 

Ainda considerando a  Obra Parmênides de Platão, 
Badiou chama atenção para as últimas hipóteses percorridas  
pelo  personagem Parmênides. Em diálogo com o jovem 
Sócrates, Parmênides tem um encontro cara a cara com a 
multiplicidade inconsistente.  Ao efetuar a experiência 
mental da inexistência da unidade, Parmênides tem seus 
olhos ofuscados pela inconsistência. A terrível imagem dos 
elementos que não são elementos o obriga a decretar que o 
que não é Um não pode Ser. 

Utilizando a inconsistência como critério Badiou 
localiza a primeira manifestação do genuíno pensamento. O 
pensamento que indica a multiplicidade inconsciente. No 
entanto, esse ponto de genuíno aparecer do Ser não conduz 
a uma estrutura originante como em Heidegger.  Esse ponto 
é desestruturado e constituído de múltiplos de múltiplos 
(Por conta da   historicidade da matemática uma estruturação 
mínima somente pôde ser efetuada pelo pensamento 
matemático moderno). 10 

Para Badiou, portanto, o Ser não é mais análogo as 
"concepções de mundo", mas a inconsistência da qual o 
trabalho matemático produz a formalização das condições 
de possibilidade dos discursos sobre os mundos linguísticos. 
Para o Francês, esses mundos ou concepções de mundo são 
o Não ser, pois essas concepções são estruturadas segundo 
a ideia de unidade. São não seres porque não apresentam a 
multiplicidade inconsistente. Essas determinações são 
equivalente aos entes de Heidegger. Portanto, Badiou não 
considera o ser como sendo um fenômeno linguístico que 

                                                           
9  BADIOU, A. O ser e o evento. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.  

10  Idem. (Essa estruturação é operada pelos axiomas e conta com 
recursos matemáticos que dispensam a necessidade de unidades.)   
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indicaria nosso modo de relação com o mundo. A 
característica principal do Ser em Badiou é sua hostilidade à 
estruturação e paradoxalmente uma hostilidade que é 
condição de possibilidade de tudo que é estruturado.  

Para Badiou, o  Ser deixa de ser uma "concepção de 
mundo" para ser compreendido como o que escapa ao 
conhecimento estruturado.  O ser está em tudo o que se 
apresenta ao pensamento por esse motivo não é objeto da 
estruturação. Se parece como múltiplo isto ocorre somente 
pela operação de uma estrutura que o conta por Um. A 
própria apresentação é o resultado da operação de uma 
estrutura. 

 Badiou adverte para o fato de que se a ontologia, a 
matemática pós cantoriana, cria as condição de possibilidade 
para se pensar multiplicidade inconsistente isso ocorre por 
que a própria ontologia é estruturada. Entretanto, isso não 
estaria em contradição com a afirmação de que o ser não 
ocorre como um conteúdo do estruturado? O Fato é que a 
estrutura da matemática pós cantoriana é singular na medida 
que  se apoio em axiomas  e abdica da unidade. A 
formalização do ser enquanto ser é estruturada segundo o 
paradigma de uma ciência da singularidade.  

 
5. Considerando a relação originária e seu vínculo com 
unidade 

 
Ao remontar as manifestações históricas das "noções 

do ser" e aproxima-las da base de comparação, a saber, "a 
abertura ao ser" se supõe que tal esforço nos conduzirá a 
uma origem estruturada.  Embora aberta, não predicada, não 
entificada, no entanto, estruturada e, portanto, "uma". Uma 
Língua. Um povo. Um universo.  E neste ponto, existe um 
gritante desacordo com Alain Badiou.  
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Embora para Heidegger11 aquilo que garante 

“identidade” de uma estrutura não seja a estagnação, mas sua 
relação com uma origem autêntica, é nessa remissão que se 
garante a unidade que irá se manifestar e garantir a unidade 
das estruturas.  Ela refere a um modo da temporalidade, o 
presente, sendo capaz de indicar a manifestação do ser em 
processo de auto revelação (αλήθεια) através do Dasein. Para 
Heidegger as categorias adquirem solidez na medida em que 
se aproximam de sua fonte produtora. A noção de presença 
(παρουσία) indica a unidade do aparecer em sua estrutura 
originante. 

Se pensarmos com Heidegger, na medida em que, de 
certa forma, conseguimos perceber a diferença entre o ente 
e o seu Ser; na medida em que consideramos as condições 
de possibilidade de todos os entes, inclusive este ente que 
todos já sempre somos, quando perguntamos pelo Ser; neste 
momento, que remetemos ao ser que se torna presente, 
postulamos uma unidade. Para Badiou, o que pertence ao o 
Um pertence ao conhecimento estruturado, à verdade 
enquanto veridicidade, ao Estado da Situação e, portanto, não 
poderá pertencer ao Ser enquanto Ser. A apresentação da 
apresentação, partindo da multiplicidade inconsistente, é 
exatamente o contrário da  presença (παρουσία) justamente 
porque não exige uma unidade originante para se realizar. A 
apresentação da apresentação, operada pela matemática, não 
requer o fenômeno da presença (seja qual for o preço subjetivo). 
Requer unicamente que um especifico procedimento 
(histórico) capaz de estruturar uma ontologia que parta de 
instrumentos teóricos que não requeram o um. 

Ao apresentarmos alguns elementos de toque entre 
os pensamentos de Heidegger e de Badiou acreditamos ter 
apresentado indicadores da importância de Heidegger para o  
pensamento de Alain Badiou. Uma leitura desse autor que 

                                                           
11 HEIDEGGER, M. Ser e tempo. Fausto  Castilho. Campinas: Vozes, 
2012. 
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parta do entendimento da formalização, do renascimento da 
ontologia, da diferenciação ontológica e da desvinculação 
entre verdade e conhecimento pode estar mais preparada. A 
compreensão desses elementos são imprescindíveis antes de 
nos aventurarmos na averiguação dos próximos passos da 
filosofia de Badiou entendida enquanto meta-ontologia.  

O que nos parece ficar aberto é saber até que ponto 
o pensamento Heideggeriano pode continuar sendo 
considerado sem uma reordenação a partir de uma 
fenomenologia. A filosofia do Ser no mundo pode ser 
reativada sem que com isso reabilite a necessidade de uma 
remissão originante e talvez a  superioridade de uma língua 
ou a superioridade de um povo?   
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A CRIANÇA E O RIZOMA: UMA 

PERSPECTIVA ÉTICA DA INFÂNCIA 

Elton Corrêa de Borba1 
 

 

Introdução 
 

O presente trabalho faz uma aproximação e uma 
articulação entre a concepção de rizoma em Gilles Deleuze e 
Félix Guattari – presente no livro Mil Platôs2, especificamente 
o capítulo primeiro do volume 1 na edição brasileira 
intitulado, Rizoma– e a psicanálise de Donald Winnicott 
indicando uma perspectiva ética da infância através da 
conceituação do viver criativo desse psicanalista. Antes de 
conectar os pontos de ligação de Deleuze-Guattari a 
Winnicott, é preciso expor a inspiração responsável por esta 
imagem da criança que queremos despertar. Esta inspiração 
acontece com Nietzsche e o seu Assim falou Zaratustra3, de 
onde provém esta imagem da criança que pode ser pensada 
pelo viés do rizoma de Deleuze e Guattari e da psicanálise 
de Winnicott, uma perspectiva psicanalítica que se distingue 
da tradição freudiana a que os autores franceses irão se 
referir como arborescente.  

A composição deste escrito, deste modo, não será 
mais que uma conjugação destas filosofias e as suas possíveis 

                                                           
1 Mestrando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Bolsista Capes/Proex, Psicólogo Clínico. Email: 
elton.borba@live.com 

2 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995. 

3 NIETZSCHE, F. Assim Falou Zaratustra: Um livro para todos e para 
ninguém. Trad. Paulo César de Souza. 1ª Edição. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2011. 
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conexões como uma instrumentalização do viver criativo de 
Winnicott como um devir-criança a partir da leitura que 
fazemos do rizoma. Entenda-se instrumentalizar não tanto 
com um sentido metodológico tal como o enquadramento 
de um modelo ou de uma técnica de trabalho da clínica, por 
exemplo, mas talvez como um arranjo entre pensamentos 
que delineiam uma concepção de ética da infância como 
próprio subsídio filosófico para uma nova compreensão 
psicanalítica de Winnicott e da própria psicanálise da 
infância. Tanto na psicanálise de Winnicott quanto na 
filosofia de Deleuze e Guattari, a imagem da criança carrega 
sentidos potentes que localizam a infância dentro de um 
sistema de multiplicidades de modo que um devir-criança, 
como desejamos propor, agrega sentidos de criatividade e de 
espontaneidade comuns a estes pensamentos. Assim sendo, 
parte-se da premissa que já na infância se manifestam no 
sujeito, como parte do processo de desenvolvimento 
humano prematuro, essas características fundamentais para 
a interação social. A amálgama dessas filosofias se encontrará 
no lugar comum da experiência criativa da criança com o 
mundo que a cerca e a constitui enquanto potência.  
 

*** 
 

Assim sendo, partimos da metáfora de Nietzsche das 
três metamorfoses do espírito4 que abrem os discursos do profeta 
Zaratustra, uma delas a metáfora da criança de um novo 
começo que significa um acontecimento que irrompe uma 
nova realidade. As metamorfoses do espírito representam, 
de certo modo, uma espécie de trajetória filosófica do 
próprio filósofo, mas que lemos aqui como uma metáfora do 
desenvolvimento humano: de como o humano na 

                                                           
4 NIETZSCHE, F. Assim Falou Zaratustra: Um livro para todos e para 
ninguém. Trad. Paulo César de Souza. 1ª Edição. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2011, pp. 27-29. 
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experiência do camelo que carrega o fardo dos valores 
religiosos e metafísicos busca o exílio para tornar-se senhor 
de seu deserto, deserto de uma árida vastidão. O camelo 
neste deserto, segundo Nietzsche, torna-se então a figura 
afirmativa de um leão como uma atitude de revolta e de 
insubmissão ao corolário do dever dos valores tradicionais. 
O leão passa a enfrentar o dragão do “Tu-deves”, imagem 
da moral e das virtudes que imprimem a obrigação do dever 
como um valor universal. Vencido o dragão do dever e 
afirmada a liberdade do “eu quero”, o leão precisa então se 
tornar criança de um novo começo para aí sim poder criar 
novos valores, porque, diz Nietzsche, a “inocência é a 
criança, e esquecimento; um novo começo, um jogo, uma 
roda a girar por si mesma, um primeiro movimento, um 
sagrado dizer-sim”5, um “sim, para o jogo da criação,[...] é 
preciso um sagrado dizer-sim”6. Entre a passagem da figura 
do leão para a criança, Nietzsche quer afirmar uma nova 
experiência de valores, afirmar a impossibilidade de viver 
uma mesma vida dominada pela égide da moralidade 
ocidental (entendam-se aqui os valores de uma modernidade 
fundamentada na moralidade cristã); já é hora de buscar a 
liberdade e a mudança, dirá o filósofo. Do mesmo modo que 
essas metamorfoses acenam um caminho desenvolvido pelo 
espírito, também mostram, sobretudo, o caminho possível 
que pode ser percorrido pelo sujeito. No entanto, a criança 
enquanto ponto de chegada na filosofia de Nietzsche como 
um projeto de transvaloração dos valores, não é senão um 
possível ponto de intersecção na malha rizomática que se 
constrói e reconstrói como um fluxo contínuo.  

                                                           
5 NIETZSCHE, F. Assim Falou Zaratustra: Um livro para todos e para 
ninguém. Trad. Paulo César de Souza. 1ª Edição. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2011, pp. 28-29. 

6 NIETZSCHE, F. Assim Falou Zaratustra: Um livro para todos e para 
ninguém. Trad. Paulo César de Souza. 1ª Edição. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2011, p. 29. 
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Como projeto de desconstrução da metafísica e da 

criação de novos valores, a filosofia de Nietzsche constitui 
um projeto interrompido pela loucura, mas que, no entanto, 
permanece como um caminho em construção nas conexões 
realizadas por outros pensadores, sendo um destes sem 
dúvida nenhuma Gilles Deleuze, considerado um agenciador 
do devir e da multiplicidade com marcantes influências 
nietzschianas em sua filosofia. Em Mil Platôs Deleuze e 
Guattari introduzem o rizoma como um sistema ontológico 
aberto que expressa as diversas dimensões da multiplicidade 
escrita na forma n-1 (o uno subtraído do múltiplo). O 
conceito de rizoma é retirado da botânica e se refere às 
ramificações horizontais que algumas espécies de plantas 
apresentam, tal como a grama semelhante a uma rede, o 
rizoma se opõe ao que os autores franceses chamam de 
modelo arborescente, que é nada mais que a estrutura da 
árvore unidade do uno sobre o múltiplo. Para Deleuze e 
Guattari, esta estrutura arborescente (estrutura da árvore e 
suas raízes pivotantes) foi até este momento a imagem do 
mundo e do pensamento por excelência e sendo o rizoma a 
forma do múltiplo que se opõe a esta estrutura, é “feito 
somente de linhas: linhas de segmentaridade, de 
estratificação, como dimensões, mas também linha de fuga 
ou de desterritorialização como dimensão máxima segundo 
a qual, em seguindo-a, a multiplicidade se metamorfoseia, 
mudando de natureza”7. Essas linhas de fuga que escapam 
pelos entrelaçamentos que estabelecem são tal como a 
criança que começa a estabelecer suas primeiras conexões 
com o mundo, desenvolvendo as sinapses que, como um 
rizoma, produzem a cada novo dia sentidos, potências e 
ligações diferentes. 

                                                           
7 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995, p. 32. 
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 Para os autores, “[...] todo rizoma compreende 

linhas de segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, 
territorializado, organizado, significado, atribuído, etc.; mas 
compreende também linhas de desterritorialização pelas 
quais ele foge sem parar”8. O rizoma como uma forma de 
organização horizontal se prolonga nessas incessantes fugas 
de um processo de desterriotorialização e reterritorialização. 
De modo que, para Deleuze-Guattari, “a desterritorialização 
de um tal plano não exclui uma reterritorialização, mas a 
afirma como a criação de uma nova terra por vir”9. Isto é, 
mesmo a reterritorialização determina outros espaços, 
determina uma terra por vir que inclui uma criação que 
obedeça às linhas de fuga do rizoma que se seguem. 

A construção do rizoma para Deleuze e Guattari é 
um passo a frente do projeto começado pelo Anti-Édipo e 
que constitui ainda uma crítica contundente ao modelo 
arborescente da psicanálise freudiana fundamentada na 
estruturação neurótica do inconsciente. Pela ênfase na 
multiplicidade, a perspectiva rizomática não deixaria espaço 
para esse tipo de estrutura edipiana da árvore inconsciente, 
no entanto, oferece amplas possibilidades para pensar até 
mesmo outras formas de conceber a psicanálise e a clínica de 
um modo geral. Podemos ver nos princípios elencados por 
Deleuze e Guattari o que determina essas multiplicidades: 
 

Os princípios característicos das multiplicidades 
concernem a seus elementos, que são singularidades; 
a suas relações, que são devires; a seus 
acontecimentos, que são hecceidades (quer dizer, 
individuações sem sujeito); a seus espaços-tempos, 
que são espaços e tempos livres; a seu modelo de 

                                                           
8 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995, p. 18. 

9 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que é a filosofia? Trad. Bento Prado 
Jr., Alberto Alonso Muñoz. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 107. 
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realização, que é o rizoma (por oposição ao modelo 
da árvore); a seu plano de composição, que constitui 
platôs (zonas de intensidade contínua); aos vetores 
que as atravessam, e que constituem territórios e 
graus de desterritorialização10. 

 

Estes princípios, ou o pensamento constituinte 
destes, diferenciam-se bastante dos modelos arborescentes 
que encerram os conceitos dentro de um isolamento 
autorreferencial. As multiplicidades que compõe esses 
devires dão mostras da diferença e da transformação, tão 
significativa num trabalho assentado na relação com o outro. 
E apesar de a esquizoanálise postulada por Deleuze e 
Guattari ser uma alternativa interessante ao modelo 
psicanalítico arborescente, esta escapa ao escopo deste 
trabalho que, por enquanto, pretende ainda fazer uma defesa 
entre pensamentos distintos. Ao construir intermediações 
entre estes pensamentos, podemos pensar numa concepção 
ética do rizoma além da concepção ontológica. Tal 
concepção expõe ao campo de imanência uma exigência de 
criação singular constante de tal forma que uma perspectiva 
ética da infância possa ser pensada sob o prisma do rizoma 
enquanto modelo de sua realização. Isso nos permite pensar 
nessa concepção ética da infância como um movimento que 
não se limita apenas à infância enquanto período do 
desenvolvimento, mas como em Nietzsche, parte de uma 
metamorfose constante. 

Apesar da estrutura da árvore ser fundamentada e 
centralizada sobre um sistema radicular, este depende de 
uma raiz pivô que sustente toda essa estrutura enquanto uma 
projeção metafísica de árvore. Oposto a isto está o projeto 
de Deleuze e Guattari como organização radicalmente 

                                                           
10 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995, p. 8. Grifo dos autores. 
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imanente que busca em um sistema de raízes 
interconectadas, assim como as raízes da grama, a 
horizontalidade que melhor pode definir materialmente esse 
pensamento. Sendo que estas instâncias materiais 
relacionam-se com as multiplicidades provocando 
continuamente uma série de conexões e reconexões. Do 
contrário, é ainda uma raiz principal como representação do 
Uno que se estende verticalmente indo em direção ao último 
galho, um galho transcendente. Daí que, “qualquer ponto de 
um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-
lo”, diferente da raiz única que fixaria uma ordem11. Ou seja, 
distintamente de uma ordem única estabelecida, o rizoma 
compreende uma segmentaridade de fluxos que se articulam 
a outros e assim vai compondo uma rede com inúmeros 
pontos de ligação e que seguem por diversos caminhos. Esta 
rede com inúmeros pontos de ligação e que podem seguir 
pela diversidade de caminhos disponíveis é como devemos 
conceber a infância como um processo de construção e de 
atribuição de sentidos às descobertas diárias de um novo 
mundo sempre por vir.  

 A experiência da infância como multiplicidade 
estabelece sempre novas conexões diárias que pela 
maleabilidade que lhe é característica vai construindo por 
estas conexões seu desenvolvimento enquanto 
singularidade. Um devir-criança seria, dessa maneira, a 
composição dessa rede mesma enquanto um movimento 
contínuo de apreensão, que nada mais é do que o próprio 
processo criativo da criança que cria seus sentidos de mundo. 
Sendo assim, para pensar o rizoma como uma perspectiva da 
infância é preciso levar em consideração a 
desterritorialização e reterritorialização agindo, sobretudo, 
como processo criativo através das linhas de segmentaridade 

                                                           
11 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995, p. 15. 
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e de fuga. Assim como um corpo rizomático que seria esse 
corpo múltiplo da infância que não só apreende cada nova 
experiência com a intensidade de uma primeira vez, mas cria 
sempre um novo começo em seu desenvolvimento.  

 
*** 

 
A criança em Nietzsche que marca a mudança para 

um novo começo, assim como em Donald Winnicott, 
representa a expressão de uma criação e esta é a condição de 
relacionalidade da criança com o mundo que se apresenta. A 
expressão criar-se significa, no linguajar popular, uma 
atividade livre de aprendizado autônomo no mundo. Desta 
maneira, segundo nosso entendimento, um indivíduo que se 
cria se inventa, desbrava a realidade para além dos limites 
seguros das certezas estáticas sempre operando nas 
metamorfoses contínuas dessa rede de relações.  

Reconhecida principalmente como psicanálise da 
infância, a teoria psicanalítica de Donald Winnicott possui 
características bem singulares. Entre estas, a relação entre 
psique e soma, que constitui um ponto nodal de sua 
psicanálise por levar em consideração estes dois aspectos 
conjuntos no desenvolvimento infantil primário como 
estágio fundamental na constituição do sujeito, estágio este 
anterior ao momento edípico freudiano (período que se 
estende por volta dos 3 aos 7 anos da criança). Winnicott 
considera esse estágio lactante do desenvolvimento como o 
mais importante para o sujeito, de modo que estabelecer um 
diálogo com a teoria winnicottiana mostra-se muito 
produtivo porque oferece aspectos que ampliam o 
entendimento da teoria psicanalítica sobre o próprio 
processo primário de constituição subjetiva. Ao focar nas 
questões de desenvolvimento anteriores à resolução do 
complexo de Édipo, Winnicott vai além com sua teorização 
e essa é a nossa proposta para este trabalho. 
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Pensar em um devir-criança seria então esta 

característica de uma construção simbólica e ética como uma 
mirada do rizoma, apesar deste não ser especificamente para 
Deleuze e Guattari a criança, mas assim como ela, é um mapa 
que “[...] não reproduz um inconsciente fechado sobre ele 
mesmo, ele o constrói”12. A criança no pensamento de 
Winnicott é criativa, inventiva no seu desenvolvimento e o 
acolhimento materno é o primeiro contato e parte 
fundamental desta rede de sustentação do crescimento. É 
preciso ver que neste primeiro contato com a função 
materna, um primeiro momento de conexão radicalmente 
imanente se estabelece, já que esta deverá proporcionar o 
primeiro ambiente estável de experimentações, uma primeira 
experiência suficientemente boa advinda deste ambiente 
inédito. Função materna que não é exclusiva da mãe, mas é 
todo o acolhimento e cuidado prematuro dispensado à 
criança, independente de ser mãe, pai ou outro cuidador que 
promova este ambiente suficientemente bom. 

Winnicott era médico pediatra e sua formação em 
psicanálise recebeu sem dúvida a bagagem da teoria 
freudiana. Contudo, apesar de seu pensamento também 
considerar o desenvolvimento natural do psiquismo a partir 
de tendências herdadas, este irá diferenciar-se criticamente 
desta abordagem em pontos importantes, principalmente na 
consideração da capacidade de um ambiente suficientemente 
bom estar diretamente correlacionado com o 
desenvolvimento independente e criativo da criança. Como 
diz Winnicott, “esta é a velha discussão sobre natureza e 
criação. Os pais não tem de fazer seu bebê como o artista 
tem de fazer seu quadro ou o trabalhador de cerâmica seu 
pote. O bebê cresce a seu modo, se o ambiente é 

                                                           
12 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995, p. 22. 
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suficientemente bom”13. Isto é decisivo não só para a 
qualidade da saúde psíquica, mas, sobretudo, para a 
construção de uma relação ética com a realidade. Para além 
da determinação de uma condição genética a priori ou mesmo 
como uma modulação comportamental controlada, é a 
própria possibilidade de uma autodeterminação com 
condições ambientais suficientemente favoráveis que é 
levada em conta como fator decisivo da criatividade 
individual.  

Chegamos ao ponto onde Winnicott deve mostrar 
uma característica intersubjetiva que não é comum aos 
modelos psicanalíticos concentrados essencialmente nas 
estruturações edípicas. O modelo psicanalítico destacado 
como arborescente por Deleuze e Guattari, estrutura-se a 
partir de uma concepção edípica de desenvolvimento 
neurótico e assim vai se desenrolando nos ramos e galhos de 
sua árvore. A diferença para o desenvolvimento proposto 
por Winnicott até este ponto está na atenção ao 
desenvolvimento criativo primário da infância. 
Desenvolvimento psíquico e global de pura inter-relação em 
direção ao crescimento, potência da criatividade prematura 
como amplo campo de possibilidades. Isto é, “uma das 
características mais importantes do rizoma talvez seja a de 
ter sempre múltiplas entradas [...], um mapa tem múltiplas 
entradas contrariamente ao decalque que volta sempre ‘ao 
mesmo’”14. Assim sendo, em nossa interpretação, essas 
múltiplas entradas são as múltiplas possibilidades de um 
desenvolvimento suficientemente criativo e autônomo da 
criança como tal. 

                                                           
13 WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de maturação: estudos sobre 
a teoria do desenvolvimento emocional. Trad. Irineo Constantino Schuch Ortiz. 
Porto Alegre: Artimed, 1983, p. 91. 

14 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995, p. 22. 
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*** 
 

Apesar da breve passagem, já podemos mirar esse 
encontro entre pensamentos pela maneira que queremos 
sustentar. Já fora mencionado que as sinapses neuronais 
formam uma espécie de rizoma e que esta rede se desenvolve 
e se reconecta constantemente no processo de 
desenvolvimento. No entanto, é preciso deixar de lado esta 
problematização neurofuncional para estabelecer as linhas 
de fuga da perspectiva ética de um devir-criança. Sendo a 
criatividade o que ocupa um lugar de destaque na teoria 
winnicottiana como um elemento importante desta. É 
importante relacioná-la aqui à organização rizomática, já que 
as experiências das infâncias psicanalíticas mencionadas por 
Deleuze e Guattari sustentam a incompreensão de Freud e 
Melanie Klein a respeito da cartografia que desejava se 
expressar em seus pacientes. 
  

Vejam o que acontece já ao pequeno Hans em pura 
Psicanálise de criança: não se parou nunca de lhe 
QUEBRAR SEU RIZOMA, de lhe MANCHAR 
SEU MAPA, de colocá-lo no bom lugar, de lhe 
bloquear qualquer saída, até que ele deseje sua 
própria vergonha e sua culpa [...]. Freud considera 
explicitamente a cartografia do pequeno Hans, mas 
sempre somente para rebatê-la sobre uma foto de 
família. E vejam o que faz Melanie Klein com os 
mapas geopolíticos do pequeno Richard: ela tira 
fotos, ela faz decalques, tirem fotos ou sigam o eixo 
genético ou destino estrutural, seu rizoma será 
quebrado. [...]. Quando um rizoma é fechado, 
arborificado, acabou, do desejo nada mais passa; 
porque é sempre por rizoma que o desejo se move e 
produz. Toda vez que o desejo segue uma árvore 
acontecem as quedas internas que o fazem declinar 
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e o conduzem à morte; mas o rizoma opera sobre o 
desejo por impulsões exteriores e produtivas15.  

  

Para Deleuze e Guattari, a psicanálise só teria tirado 
fotos do inconsciente, decalques estruturais, sendo que estas 
fotos impediriam os fluxos do rizoma, fechando-o em 
árvores. Os autores ainda comentam que: “[...] as pulsões 
não são nem estágios sobre o eixo genético, nem posições 
numa estrutura profunda, são opções políticas para 
problemas, entradas e saídas, impasses que a criança vive 
politicamente, quer dizer, com toda força de seu desejo”16. 
Mas a opção política de Winnicott é diferente, sua aposta 
está na criatividade. Como afirma Winnicott: “[...] a 
criatividade que me interessa aqui é uma proposição 
universal. Relaciona-se ao estar vivo”17. A criatividade vai 
aparecer em Winnicott como uma característica existencial 
de modo bem específico, como experiência de criação de um 
impulso à vida. Tal como a vontade de potência em 
Nietzsche, a criatividade tem papel semelhante quando se 
trata da espontaneidade do indivíduo em relação à vida. Mas 
não se trata de uma vontade de mais potência, mas uma 
vontade de mais criatividade, de maior desenvolvimento da 
vida nos encontros que esta estabelece. Isto tem as suas 
implicações éticas, porque demandaria uma 
autodeterminação e uma autonomia de um sujeito ainda 
prematuro – pelo menos de um ponto de vista dos estágios 
do desenvolvimento humano –, mas em crescimento para 

                                                           
15 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995, p. 23. 

16 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995, p. 22. 

17 WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Trad. José Octávio de 
Aguiar Abreu e Vanede Nobre. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 98. 
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explorar a qualidade produtiva inerente deste impulso 
criativo. Para o psicanalista inglês: 
 

É através da apercepção criativa, mais do que 
qualquer outra coisa, que o indivíduo sente que a 
vida é digna de ser vivida. Em contraste, existe um 
relacionamento de submissão com a realidade 
externa, onde o mundo em todos seus pormenores 
é reconhecido apenas como algo a que ajustar-se ou 
exigir adaptação. A submissão traz consigo um 
sentido de inutilidade e está associada à ideia de que 
não vale à pena viver a vida. Muitos indivíduos 
experimentaram suficientemente o viver criativo 
para reconhecer, de maneira tantalizante, a forma 
não criativa pela qual estão vivendo, como se 
estivessem presos à criatividade de outrem, ou de 
uma máquina18. 
 

O que Winnicott nos diz é que no contraste com o 
não viver criativo é que o indivíduo compreende a própria 
submissão ao ajustar-se à realidade externa que lhe tolhe esta 
criatividade de algum modo lhe causando sofrimento. O que 
se pode relacionar com esta contribuição desta passagem de 
Winnicott é como isso se aproxima muito do que Deleuze e 
Guattari afirmam como a arborificação do rizoma; onde este 
se encontra ainda expresso sob a forma árvore como uma 
vida que não parece ser digna de ser vivida.  

De certa forma é o engajamento ético winnicottiano 
se apresentando, como este comentará que “[...] não se trata, 
naturalmente, de que alguém seja capaz de explicar o 
impulso criativo, sendo improvável que se deseje sequer 
fazê-lo; mas é possível estabelecer, e estabelecer utilmente, 
um vínculo entre o viver criativo e o viver propriamente 

                                                           
18 WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Trad. José Octávio de 
Aguiar Abreu e Vanede Nobre. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 95. 
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dito”19. E o problema de fato não é mesmo explicar a origem 
ou essência de um impulso criativo, explicar a que órgão, parte 
ou mecanismo a sua produção se submete, porém sua 
efetivação enquanto viver. Viver, deste modo, é viver 
criativo e afirmar a vida seria também afirmar a criatividade 
como sua parte fundamental. Tal posição orgânica da 
criatividade enquanto potência existencial é uma perspectiva 
de saúde, de relação saudável com a realidade. No entanto, 
isso só será possível pensando que instrumentalizar o viver 
criativo pelo devir-criança é tal qual uma justaposição deste 
viver em conexão com a organização rizomática enquanto 
condição de multiplicidade. Isso por causa das suas linhas de 
fuga que estão constantemente se implicando e construindo 
novos sentidos que se estranham a qualquer estruturação 
cristalizada.  

Por isso, para uma nova intersecção teórica, 
voltamos novamente a Nietzsche para indicar um sentido 
que relacione a criança ao rizoma. Na narrativa de 
Zaratustra, no momento de sua descida da montanha a 
figura de um velho santo lhe interpela: “Mudado está 
Zaratustra; tornou-se uma criança...”20. Mas o que esta 
criança de Zaratustra/Nietzsche significa? Foi o próprio 
profeta Zaratustra que tornou-se a criança de um novo 
começo, a criança da brincadeira e do jogo, a criança que cria 
e experimenta a vida. A metáfora da criança é muito rica por 
realçar o novo, o inocente e o começo como forma de uma 
indeterminação e como caminho a seguir. Por isso que, a 
aposta é sempre na criatividade do próprio processo de 
maturação, no processo que vem sempre acompanhado de 

                                                           
19 WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Trad. José Octávio de 
Aguiar Abreu e Vanede Nobre. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 100. 

20 NIETZSCHE, F. Assim Falou Zaratustra: Um livro para todos e para 
ninguém. Trad. Paulo César de Souza. 1ª Edição. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2011, p 12. 
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uma relação com o ambiente. Winnicott vai novamente nos 
salientar que: 

 
A maturidade do ser humano é uma palavra que 
implica não somente crescimento pessoal mas 
também socialização. Digamos que na saúde, que é 
quase sinônimo de maturidade, o adulto é capaz de 
se identificar com a sociedade sem sacrifício 
demasiado da espontaneidade pessoal; ou, dito de 
outro modo, o adulto é capaz de satisfazer suas 
necessidades pessoais sem ser antissocial, e, na 
verdade, sem falhar em assumir alguma 
responsabilidade pela manutenção ou pela 
modificação da sociedade em que se encontra. [...]. 
No entanto, a independência nunca é absoluta. O 
indivíduo normal não se torna isolado, mas se torna 
relacionado ao ambiente de um modo que se pode 
dizer serem o indivíduo e o ambiente 
interdependentes21. 

 

Neste ponto, o importante é perceber que a 
qualidade de saúde da maturidade e da socialização está em 
contraposição à tendência antissocial, no entanto, esta 
tendência antissocial do indivíduo não é vista por Winnicott 
como uma patologia, se não apenas como uma falha do 
ambiente num momento fundamental da constituição 
primária. Este fracasso ambiental vai produzir um 
desequilíbrio na relação de interdependência do indivíduo 
com a sociedade, mas este constitui sempre uma tentativa de 
reviver, ou melhor, re-experenciar e reparar esta falha 
primária. Contudo, esta experiência não passa pelos mesmos 
fluxos anteriores e cada nova tentativa é um outro caminho 
inédito a ser percorrido, de modo que uma normalidade do 
indivíduo não é mais que a sua relação com o mundo pautada 

                                                           
21 WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de maturação: estudos 
sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Trad. Irineo Constantino 
Schuch Ortiz. Porto Alegre: Artimed, 1983, p. 80. 
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na capacidade de interferir e ser interferido numa relação 
ética constante. O que podemos perceber é que a 
independência não é um momento absoluto ou isolado 
chegado ao seu termo, mas faz parte de um processo 
contínuo que não deve sacrificar a espontaneidade pessoal. 
Sendo assim, a socialização não deve ser o adaptar-se ao 
mundo passivamente, mas a interferência criativa neste, tal 
como a improvisação em Deleuze e Guattari, porque para 
eles “improvisar é ir ao encontro do Mundo, ou confundir-
se com ele”22. 

Todavia, o adulto não é a forma final deste processo 
de maturação, por que a maturação deve passar por um 
momento de reconhecimento do devir como potência 
criativa. Tal como Deleuze e Guattari23 se referem ao devir-
vespa da orquídea e ao devir-orquídea da vespa, num 
movimento de desterritorialização e reterritorialização de um 
no outro, o devir-criança no adulto deve acontecer no devir-
adulto na criança. As relações acontecem conforme 
capacidade criativa seguindo às linhas possíveis que criam 
espaços potenciais, objetos transicionais numa 
multiplicidade de formas de agir espontaneamente no 
mundo. Esses objetos transicionais são assim descritos por 
Winnicott: 
   

Introduzi os termos ‘objetos transicionais’ e 
‘fenômenos transicionais’ para designar a área 
intermediária de experiência, entre o polegar e o 

                                                           
22 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e 
esquizofrenia, vol.4. Trad. Suely Rolnik. São Paulo: Ed. 34, 1997, p. 117. 

23 “[...] não mais imitação, mas captura de código, mais-valia de código, 
aumento de valência, verdadeiro devir, devir-vespa da orquídea, devir-
orquídea da vespa, cada um destes devires assegurando a 
desterritorialização de um dos termos e a reterritorialização do outro.” 
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia, 
vol.1. Trad. Aurélio Guerra neto e Celia Pinto Costa. São Paulo: Ed. 34, 
1995, p. 19. 
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ursinho, entre o erotismo oral e a verdadeira relação 
de objeto, entre a atividade criativa primária e a 
projeção do que já foi introjetado. [...]. Por essa 
definição, o balbucio de um bebê e o modo como 
uma criança mais velha entoa um repertório de 
canções e melodias enquanto se prepara para dormir, 
incidem na área intermediária enquanto fenômenos 
transicionais, juntamente com o uso que é dado a 
objetos que não fazem parte do corpo do bebê, 
embora ainda não sejam plenamente reconhecidos 
como pertencentes à realidade externa24.   

 

A definição de objetos e fenômenos transicionais 
qualifica esta relação objetal que acontece no entre. No 
intermediário de uma realidade interna simbólica e a 
definição de uma realidade externa que determinará espaços, 
platôs de sentidos num campo virtual de possibilidades. De 
maneira que, a experiência criativa começa a dar seus 
primeiros passos nestes investimentos afetivos em um 
brinquedo ou pedaço de pano. Um encher de sentidos esta 
zona de intensidades. Os objetos transicionais representam 
simbolicamente a relação com a mãe, mas também a 
capacidade de independência desta. A atividade criativa 
primária será a característica principal deste ensaio de 
independência, base de um devir-criança. Uma singularidade 
do devir na construção de um mapa de criação com os seus 
limites maleáveis conforme a habilidade de transformação e 
intervenção nestes territórios. Também uma postura ativa 
diante da autodeterminação rizomática que promove uma 
característica ética em um mundo de submissões e 
alienações, onde a capacidade de fugir destes embustes de 
significados totalizantes requer a esperteza de quem sabe 
criar-se.  

 

                                                           
24 WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Trad. José Octávio de 
Aguiar Abreu e Vanede Nobre. Rio de Janeiro: Imago, 1975, p. 14. 
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*** 

 
Concluindo. Estabelecer esta aproximação entre 

teorias e pensamentos é sempre um lance de dados com 
variadas possibilidades de choques e encontros, dos quais 
nunca pode-se prever o resultado final. Neste caso, 
estabelecer uma conexão entre o pensamento de Deleuze e 
Guattari e a interface psicanalítica de Donald Winnicott 
pareceu demonstrar um pouco disto. Contudo, se não 
podemos mensurar os resultados em termos de sucesso ou 
fracasso, ao menos devemos tentar traçar as afinidades 
capazes de produzir algo novo, algo diferente. Por isso que 
este ensaio pretendeu dar uma perspectiva ética da infância 
à concepção de rizoma de Deleuze e Guattari enlaçando à 
criatividade na psicanálise winnicottiana. Imagina-se que esta 
conversa entre autores é muito enriquecedora, tanto para 
quem trabalha com a clínica psicanalítica, que com certeza 
ganha subsídios filosóficos novos para pensar o 
desenvolvimento humano, quanto para quem trabalha com 
a pesquisa em filosofia, de onde se abre um novo horizonte 
de articulações teóricas e modelos de pensamentos no 
âmbito interdisciplinar de temáticas pouco comuns em 
pesquisas filosóficas (diga-se de passagem a infância).  

O modelo de psicanálise arborescente mencionado 
anteriormente é apenas uma perspectiva das particularidades 
do pensamento psicanalítico e é esta constatação que faz 
todo o sentido para finalizar este trabalho. Porque a aposta 
na criatividade que se desenvolve desde um estágio tão 
primário, já coloca o homem numa relação diferente com o 
mundo, numa relação de interdependência como diz 
Winnicott, onde este interfere e é interferido sem 
comprometer a liberdade e a espontaneidade individual, mas 
tendo em vista o papel preponderante do acolhimento 
suficientemente bom que o ambiente irá propiciar. Isso 
dentro de um panorama ético que interpõe sujeito e 
ambiente numa lógica de inter-relação constante e múltipla. 
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Sendo assim, mostra-se possível pensar em um devir-criança 
que obedece às linhas de fuga, que produz novos sentidos 
que se estranha a toda aparência de rigidez dos caminhos, 
pois aí reside a contribuição desta concepção de rizoma 
como capacidade criativa do desenvolvimento.  
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O ÚLTIMO ALTHUSSER: 

MATERIALISMO DO ENCONTRO E 

MARXISMO 

Émerson dos Santos Pirola1 
 

 
1. Introdução 
 
 Louis Althusser se tornou famoso no mundo 
intelectual francês e mundial por ser um filósofo marxista e 
comunista. Duas de suas principais obras se intitulam, 
justamente, Por Marx e Ler O Capital. Althusser esteve 
engajado durante as décadas de 60 e 70 com uma defesa do 
materialismo dialético e do materialismo histórico, além do 
legado do chamado marxismo-leninismo. Porém, seus 
últimos textos, sobretudo na década de 80, apresentam uma 
série de conceitos estranhos à tradição marxista, sendo a 
defesa de um materialismo do encontro ou materialismo aleatório o 
que constitui eixo central dessa nova empreitada. Como a 
maior parte desses textos, que possivelmente constituem um 
corpus teórico inédito, ou foi publicada postumamente (na 
década de 90 e já no nosso século) ou se encontra nos 
arquivos de Althusser no Institut mémoires de l'édition 
contemporaine (IMEC), na França, a pesquisa e a recepção 
do pensamento do “último Althusser” é algo que está na 
ordem do dia.  
 As possibilidades de estudo que esses textos 
promovem são múltiplas, mas podemos resumi-las em duas 
linhas gerais: pesquisar a coesão interna e o que constituem 
por si essas novas teses, identificando uma ruptura nalgum 

                                                           
1 Mestrando em Filosofia pela PUCRS. Bolsista CNPq. E-mail: 
emerson.pirola@acad.pucrs.br. 
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momento da trajetória intelectual do filósofo; relacionar o 
“último Althusser” aos seus textos anteriores, claramente 
marxistas. O presente artigo não se interessa exatamente por 
uma defesa seja da ideia de ruptura seja da ideia de 
continuidade entre o “Althusser materialista dialético” e o 
“Althusser materialista aleatório”. Ao invés disso, intenta-se: 
uma investigação sobre o estatuto de um texto específico, o 
principal texto teórico sobre as últimas concepções de 
Althusser2, intitulado A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro, escrito quase inteiramente em 1982; uma clarificação 
do conteúdo desse texto através de articulações com textos 
anteriores, sobretudo Ler O Capital; inversamente, uma 
leitura do texto marxista da década de 60 com o auxílio do 
“materialismo do encontro”. Essa estratégia de leitura, que 
utiliza os conceitos fundamentais de A corrente subterrânea... 
para facilitar o entendimento de determinadas teses de Ler O 
Capital (1965), mas que simultaneamente utiliza o texto da 
década de 60 para “preencher” um certo “formalismo” dos 
anos 80, acaba por flertar com a tese de que há, antes de 
ruptura ou corte – Kehre, como o afirma Antonio Negri3 - , 
uma continuidade entre o famoso Althusser “marxista-
estruturalista” da década de 60 e 70 e este último que preza 
pelo aleatório.4  
                                                           
2 Ao menos no que concerne ao contexto atual das publicações, tendo 
em vista que a seleção e edição dos textos do arquivo, de 
responsabilidade sobretudo de François Matheron, pôde e pode intervir 
na recepção desse pensamento. 

3 NEGRI, A. “A favor de Althusser. Notas sobre a evolução do 
pensamento do último Althusser.” Tradução de Pedro Eduardo Zini 
Davoglio. Lugar Comum, nº 41, p. 51 – 69, set-dez. 2013. 

4 Gostaria de deixar claro, porém, que além de esta não ser a 
problemática que me interessa, não critico ou discordo frontalmente da 
concepção de Negri -  apenas me limitaria a afirmar que, antes de ser 
uma investigação sobre o estatuto teórico dos últimos textos 
althusserianos no que concerne à própria trajetória do filósofo franco-
argelino, Negri faz uma leitura ontológica que está mais preocupada em 
conciliar o materialismo aleatório com suas próprias preocupações 
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2. A questão da Origem e do Fim 
 
 Louis Althusser, em um estranho texto de 1987 
(seu último texto de caráter propriamente filosófico), 
publicado postumamente, utiliza uma curiosa imagem para 
definir a sua concepção do que é um filósofo materialista: 

 
A idade do homem não importa. Ele pode ser muito 
velho ou muito jovem. O importante é que ele não 
sabe aonde está e quer ir a algum lugar. Por isso ele 
sempre pega o trem andando, do jeito que eles fazem 
em Westerns americanos. Sem saber de onde ele 
vem (origem) ou para aonde ele está indo (fim)5.  

 
 É curioso como essa imagem do trem evocada por 
Althusser contraria a imagem do trem frequentemente 
utilizada por certas esquerdas. Essa última alude à existência 
do “trem da história” - “é preciso tomar cuidado para não 
perder o trem da história” -, trem que é o sentido da história, 
que afirma um sentido da história. O marxista, então, deveria 
identificar seu caminho (“origem”) e pegá-lo para chegar ao 
objetivo (“fim”). É desse marxismo herdeiro de uma 
filosofia teleológica, que preza pela “marcha da história”, que 
Althusser se afastou não apenas na sua obra tardia, mas já 
em seu primeiro livro de peso. Se referindo elogiosamente a 
Montesquieu, o autor afirma que o mesmo não caiu nas 
garras da  
 

                                                           
(ontológicas). Além disso, o trabalho de Negri, publicado apenas dois 
anos após a morte de Althusser, foi feito através de pesquisa nos próprios 
arquivos do IMEC, o que poderia explicar sua leitura singular por: 1) ter 
acesso a textos, ainda hoje, não publicados; 2) ler o material bruto, antes 
da edição e publicação organizada por François Matheron. 

5  ALTHUSSER, L. “Portrait of the Materialist Philosopher” [1987]. In: 
ALTHUSSER, L., Philosophy of the Encounter: Later Writings, 1978-1987. 
London: Verso, 2006, p. 290 – 1. p. 290. Tradução minha. 
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ideologia já propagada e que depressa haveria de se 
tornar dominante, na crença de que a história tinha 
um fim, que se aproxima do reino da razão, da 
liberdade e das ‘luzes’. Montesquieu é sem dúvida o 
primeiro antes de Marx a pensar a história sem lhe 
emprestar um fim, isto é, sem projetar no tempo da 
história a consciência dos homens e suas 
esperanças6. 

 
Toda a filosofia que pregue um sentido da história dado de 
antemão, uma Filosofia da História com um Télos é uma 
ideologia. O chamado Materialismo Dialético (ou DiaMat) 
da época (e da teoria) stalinista sofreria do mesmo problema 
e, na verdade, não seria verdadeiramente materialista, visto 
que “um idealista é um homem que sabe de que estação sai 
o trem e qual é o seu destino; sabe antecipadamente e, 
quando sobe num trem, sabe aonde vai, já que o trem o 
leva”7. Além disso, o marxismo que afirma: “A marcha 
inexorável que levou do feudalismo para o capitalismo levará 
ao comunismo – resta aos marxistas pegarem o trem no 
momento oportuno”, para Althusser, não era mais do que a 
forma que o Partido Comunista (enquanto forma, não um 
em específico) utilizava para justificar suas leituras 
retroativas e suas decisões por vezes contrarrevolucionárias8. 
 
3. O Materialismo do Encontro 
 
 Essa reflexão crítica sobre as filosofias da 
necessidade e de uma história teleológica perpassa todo o 

                                                           
6 ALTHUSSER, L., Montesquieu a política e a história [1959]. Lisboa: 
Presença, 1997, p. 68. Grifos do autor. 

7 ALTHUSSER, L., O Futuro Dura Muito Tempo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1993, p. 194. 

8 ALTHUSSER, L., O Futuro Dura Muito Tempo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1993; ALTHUSSER, L.; NAVARRO, F. Filosofía y marxismo. 
México: Siglo XXI, 1988. 
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texto d’A Corrente subterrânea do materialismo do encontro. Aqui 
Althusser afirma haver uma série de pensadores na história 
da filosofia que, na tradição de Epicuro, pensariam não a 
necessidade, a origem e o fim, mas a contingência dos 
encontros e o vazio em que eles acontecem. Esses 
pensadores, porém, foram sempre escamoteados na história 
da filosofia, seja através de uma diminuição de suas 
contribuições e da atenção dada a seus trabalhos, seja 
transformando suas filosofias em algum “idealismo da 
liberdade”9 facilmente criticável, ou ainda, lendo-os de forma 
a submetê-los aos padrões das filosofias da necessidade. Essa 
corrente de pensamento constituirá para o autor a verdadeira 
oposição na história da Filosofia, não simplesmente entre 
materialismo e idealismo, como defendeu em outros 
lugares10 e continuaria defendendo, com nuances, no final de 
sua vida, mas mais precisamente entre materialismo do 
encontro e todo o resto. Mesmo o marxismo mais difundido, 
em sua forma dialética, se opõe ao materialismo aleatório: 
“inclusive o materialismo correntemente atribuído a Marx, 
Engels e Lenin, o qual, como todo materialismo da tradição 
racionalista, é um materialismo da necessidade e da 
teleologia, isto é, uma forma transformada e disfarçada de 
idealismo”11. Nessa corrente Althusser identificará, com 
direito à subseções textuais: Epicuro e Heidegger 
(acompanhados de Lucrécio, visto que é através deste que se 
conhece boa parte do pensamento do primeiro), Maquiavel, 

                                                           
9 ALTHUSSER, L. Filosofía y marxismo. México: Siglo XXI, 1988, p. 33. 
Tradução minha. 

10 ALTHUSSER, L. Posições 1. Rio de Janeiro: Graal, 1978. 

11 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 9. 
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Spinoza, Hobbes, Rousseau e, finalmente, Marx12; além de 
fazer repetidas referências a Wittgenstein e seu primeiro 
aforisma – “Die Welt ist alles, was der Fall ist. (Wittgenstein): 
o mundo é tudo aquilo que ‘cai’13, tudo o que ‘advém’, ‘tudo 
o que é o caso’”14 -, a Derrida, a Deleuze e a Nietzsche. 
 Parece paradoxal que Althusser, um parágrafo após 
colocar Marx (juntamente com Engels e Lenin) no campo 
do materialismo da necessidade, o coloque não apenas como 
parte da “corrente do materialismo do encontro”, mas acabe 
por lhe dedicar as duas últimas seções do texto. De fato, o 
próprio Althusser afirma: “todas essas observações 
históricas [sobre os outros autores da ‘corrente’] são apenas 
preliminares para o que eu gostaria de tentar explicar sobre 
Marx”15. Seguindo o que era o objetivo principal de 
Althusser não me concentrarei em seus desenvolvimentos 
sobre cada um dos autores identificados como pertencentes 
ao materialismo do encontro, mas explicitarei alguns dos 
principais conceitos apresentados em seu texto: o vazio e o 
encontro, com a finalidade de pensar suas possibilidades 
para um pensamento marxista. Como atenta Vittorio 
Morfino, visto que nesse momento Althusser se encontrava 

                                                           
12 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005. 

13 Reproduzo parcialmente nota da tradução brasileira: “No original: ‘le 
monde est tout ce qui «tombe»’. Althusser modifica, aqui, a frase, que na 
tradução francesa do Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard, 1961, 
trad.: Pierre Klossowski, aparece como: ‘Le monde est tout ce qui 
arrive’” (ALTHUSSER, 2005, p. 46). Veremos o porquê dessa 
modificação. 

14 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 26. 

15 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 25. 
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internado em uma clínica psiquiátrica, os autores evocados 
em sua reconstituição da corrente subterrânea são citados de 
memória, o que resulta em distorções – é melhor, então, 
buscar uma análise dos principais conceitos articulados por 
Althusser em suas singulares leituras de cada autor ao invés 
de seguir o caminho quase cronológico que segue o texto16. 
A estratégia de Morfino se mostra mais eficaz, então, que a 
de Warren Montag17. 
 Althusser começa o seu texto com uma bela e 
simples imagem: a chuva. Seguindo Lucrécio, pensa-se em 
uma chuva de átomos caindo em paralelo no vazio18. Essa 
chuva resume o “método”, a “metafísica” ou a “ontologia” 
(não me comprometo, por ora, com um conteúdo forte 
específico para essas palavras) de base do pensamento da 
corrente subterrânea do materialismo do encontro, um 
materialismo “da chuva, do desvio, do encontro, da pega”19. É esse 
o caminho conceitual que “a chuva” segue: primeiramente, 
os átomos caem em paralelo no vazio – só há átomos 
autônomos e paralelos; e o vazio. Porém, em algum 
momento surge o desvio, o clinamen epicureano – um átomo 
desvia de sua rota anterior, mesmo que minimamente, de 
forma infinitesimal, e se choca com outro átomo, resultando 
em um encontro. Um encontro, no vazio em que se encontram 
os átomos, cria um efeito em cadeia, visto que o choque de 

                                                           
16 “Quase” pois há uma inversão da relação Hobbes-Spinoza, cuja razão 
é comentada por Montag (2013), além de Heidegger ser colocado no 
início, acompanhando Epicuro. 

17 MORFINO, V. “An Althusserian Lexicon”. Borderlands, Volume 4, 
number 2, s.p., 2005; MONTAG, W. “El Althusser Tardío: 
¿Materialismo del Encuentro o Filosofía de la Nada?”. Décalges, Volume 
1, Issue 0, 2013. 

18 Segundo Montag (2013) a imagem da chuva é apenas uma dentre 
outras no texto lucreciano, além de não ter um lugar privilegiado. 

19 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 9. Grifos do autor. 
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dois átomos influencia a trajetória de cada um mutuamente, 
criando então uma série de encontros. É só a partir desse 
encontro, ou melhor, dessa “carambolage” (reação em cadeia; 
encadeamento) de encontros que nasce o mundo, nasce um 
mundo20. O mundo fruto do encontro, porém, terá seu 
estatuto dependente do último conceito: a pega (“la prise”, no 
original) – o encontro, e o mundo fruto dele, para ser 
duradouro, precisa pegar, e nada indica de antemão, antes do 
encontro, que ele irá pegar ou será passageiro, funesto. 
 Esse esquema aparentemente simples, porém, pode 
levar a desentendimentos. Visto que assim apresentado ele é 
formal, é “vazio” de conteúdo, quando utilizado para uma 
análise concreta pode criar certos mal-entendidos. O 
conceito que subjaz todo esse caminho e que é, acredito, o 
mais confuso do trabalho de Althusser, é o de vazio. Em 
alguns momentos as palavras “vazio” e “nada” aparecem 
como sinônimas, o que pode favorecer a entender o conceito 
como substancial. Seria estranho, porém, para um filósofo 
que preza pela “positividade” e materialidade afirmar a 
paradoxal existência do nada. De fato, como outros filósofos 
da mesma época, genericamente chamados de 
“estruturalistas” e/ou “pós-estruturalistas”, Althusser 
sempre teve a tradição hegeliana como um inimigo teórico, 
e, justamente, a categoria de Nada é central para essa 
filosofia. Como bem coloca Michael Hardt na introdução de 
seu importante Gilles Deleuze: Um Aprendizado em Filosofia: “As 
raízes do pós-estruturalismo e sua base unificadora 
repousam, em grande medida, em uma oposição geral que 
não se dirige à tradição filosófica tout court, mas, 
especificamente, à tradição hegeliana”21. O próprio Deleuze 

                                                           
20 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 10. 

21 HARDT, M. Gilles Deleuze: Um Aprendizado em Filosofia. São Paulo: 
Editora 34, 1996, p. 9. 
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declarou: “O que eu mais detestava era o hegelianismo e a 
dialética”22. Ora, Althusser reivindicará o mesmo Deleuze ao 
afirmar que “o materialismo do encontro tem sua base na 
tese do primado da positividade sobre a negatividade 
(Deleuze)”23. Sem maiores discussões sobre as possibilidades 
do significado do “nada” nas diferentes filosofias ou na 
filosofia hegeliana, tomemos como suposto que o primado 
da positividade não possibilita a categoria de vazio (ou de 
nada) ter estatuto ontológico substancial. Além disso é 
indicativo de que o “nada” não é substancial o uso de aspas 
no texto althusseriano ao escrever essa palavra em alguns 
contextos em que ela, justamente, aparece como substantivo 
- “rien”, “le rien”, “nada”, “o nada”24. Ainda assim, o vazio 
e o nada constituem elementos fundamentais do 
materialismo do encontro. Retomando o desenvolvido 
anteriormente sobre um verdadeiro materialismo se opor ao 
problema da Origem e do Fim, a qualquer Sentido que seja 
anterior ao que é, e tomando o que Althusser afirma ser a 
resposta adequada à antiga questão metafísica “Qual a 
origem do mundo?”, parece-nos que o lugar do conceito de 
nada-vazio se clarifica. À essa questão o materialismo 
responde: “‘nada’ – ‘coisa alguma’ –, ‘eu começo por nada’ – 
‘não há começo, porque não existiu nunca nada, antes de 
qualquer coisa que seja’”25. Não deve-se pensar, portanto, 
que antes do mundo existe “o nada”, mas sim que, antes do 

                                                           
22 DELEUZE, G. Conversações. São Paulo: Editora 34, 1992, p. 14. 

23 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 26. 

24 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 27. 

25 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 25. 
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mundo, nada existe. O vazio, lugar onde chovem os átomos 
em paralelo, não é mais do que “a condição de possibilidade 
do flutuar, da flutuação. É o conceito necessário para pensar 
a flutuação; é a ausência de qualquer plano anterior ao 
encontro entre elementos. O vazio não tem nenhum 
significado em si mesmo”26. 
 O vazio não existe em si, mas é condição de 
possibilidade para pensarmos os átomos prévios ao seu 
encontro que engendra enfim o mundo. Porém, os átomos 
caindo em paralelo têm, igualmente, estatuto de não-
existência. O fundamental do “materialismo do encontro” é, 
precisamente, o encontro. É somente com ele que pode 
haver mundo, haver existência propriamente dita. O 
encontro 

 
outorga sua realidade aos átomos mesmos, que, sem 
o desvio e o encontro, não seriam mais do que 
elementos abstratos, sem consistência nem 
existência; de maneira tal que se pode afirmar que a 
existência mesma dos átomos só lhes advém do 
desvio e do encontro, antes dos quais eles só 
levavam uma existência fantasmática27. 

 
 O vazio e os átomos devem ser concebidos de 
maneira abstrata. São uma forma de transcendental, não um 
transcendental constante e necessário, mas, precisamente, 
aleatório. É através deles que acontece o encontro e que há 
mundo. 
 Fica claro, assim, que o momento fundamental da 
lógica do materialismo do último Althusser é o encontro. 

                                                           
26 MORFINO, V. “The Primacy of the Encounter over Form”. In: Plural 
Temporality Transindividuality and the Aleatory Between Spinoza and Althusser. 
Leiden/Boston: Brill, 2015, p. 89 – 112. p. 99. Tradução minha 

27 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 11. 
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Porém há “encontros e desencontros”. Um encontro, para 
criar mundo, ou para criar um mundo duradouro, precisar 
pegar. Um encontro que não dura não cria mundo. Dessa 
forma, deve-se conceber o encontro como acontecimento 
não na base do mundo criado, do encontro já consumado, 
mas antes na base transcendental que afirma o vazio, a chuva 
dos átomos e o aleatório do desvio, do clinamen. Um 
materialismo do encontro, e o próprio encontro, então, 
“restaura um tipo de contingência transcendental do mundo, 
no qual somos ‘lançados’, e do sentido do mundo, que 
reenvia à abertura do Ser, à pulsão original do Ser, ao seu 
‘envio’ além do qual não existe nada que buscar nem 
pensar”28. Os elementos fundamentais da metafísica, no 
esquema “Origem-Sujeito-Objeto-Verdade-Fim-
Fundamento”29, cujo enfrentamento perpassa toda a 
trajetória intelectual de Althusser, são substituídos pelo 
primado do encontro e de sua aleatoriedade. Althusser se 
coloca, assim, declaradamente na esteira de Nietzsche 
quando este afirma que “as mãos férreas da necessidade, que 
agitam o copo de dados do acaso, prosseguem jogando por 
um tempo infinito”30. A imagem do jogo de dados é usada 
pelo próprio Althusser em alguns momentos31. 
 Por fim, resta desenvolver a questão da pega e do 
mundo que surge do encontro duradouro. Parece-me que 
esse é ao mesmo tempo o momento mais frutífero do 

                                                           
28 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 12. 

29 MORFINO, V. “An Althusserian Lexicon”. Borderlands, Volume 4, 
number 2, s.p., 2005.  

30 NIETZSCHE, F. Aurora. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 
130. 

31 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, passim. 
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pensamento do materialismo do encontro e o elemento mais 
paradoxal. Como visto, a aleatoriedade da queda dos átomos 
e de seu desvio é o que constitui o mundo, antes de qualquer 
necessidade. O que é é o que se encontra, é “o que é o caso”, 
constituído na “chuva que cai”. Porém, lembrando o alerta 
deleuzo-althusseriano sobre a positividade do ser, o 
resultado do encontro não deve ser lido, de maneira alguma, 
como “queda”, como decadência. Só há mundo enquanto 
aleatoriedade dos encontros: “O ser não está caído, é essa 
queda instantânea na dissolução, no ‘nada e na desordem’ de 
onde veio”32. Nada seria mais estranho a esse pensamento 
do que uma separação entre um tipo de ser primordial e 
necessário e a contingência mundana -  o ser é a contingência 
mesma: “em lugar de pensar a contingência como 
modalidade ou exceção da necessidade, é necessário pensar 
a necessidade como o vir-a-ser-necessário do encontro de 
contingentes”33. Todavia Althusser afirmará que quando um 
encontro pega o mundo que resulta seguirá a certas “leis”, a 
certa “necessidade”. É essa tensão que subjaz o texto do 
materialismo do encontro: em um mundo constituído após 
um encontro a continuidade desse encontro bem como a 
possibilidade de novos encontros acontecem sobre a base do 
mundo constituído ou do nada logicamente anterior? O 
próprio Althusser parece não resolver essa tensão, visto que 
afirma que uma vez “‘tendo pego’ o encontro, isto é, uma 
vez constituída a figura estável do mundo, do único que 
existe (porque o advento de um mundo dado exclui 
evidentemente todos os outros possíveis), nós temos a ver 
[nous avons affaire] com um mundo estável cujos 

                                                           
32 MONTAG, W. “El Althusser Tardío: ¿Materialismo del Encuentro o 
Filosofía de la Nada?”. Décalges, Volume 1, Issue 0, 2013, p. 13. Tradução 
minha. 

33 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 29. 
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acontecimentos obedecem, na sua sucessão, a ‘leis’”34. Em 
que medida essas leis influem na possibilidade ou não de 
outros encontros no “interior” desse mundo engendrado 
por um encontro que pegou, um encontro duradouro? Ao 
mesmo tempo em que há “leis”, há certa necessidade nesse 
mundo pós encontro, há a constante ameaça de que o 
mundo se desfaça, seja substituído por um mundo de outros 
encontros: a necessidade instaurada pela pega é, “mesmo na 
sua maior estabilidade, assombrada por uma instabilidade 
radical”35. O próprio autor afirma, em ressonância com seus 
trabalhos da década de 60, que quando o encontro é 
duradouro há um “primado da estrutura sobre os 
elementos”36. Acreditamos que é apenas quando Marx “entra 
em cena” que essa tensão entre aleatoriedade dos encontros 
e necessidade da pega pode ser, se não resolvida, clarificada. 
Por ora, deixamos essa questão em suspenso. 
 
4. Marxismo e Genealogia 
 
 Como já indicado, Althusser coloca Marx ao 
mesmo tempo como pertencente a tradição idealista (porque 
teleológico) e ao que ele chama de materialismo do encontro. 
Ainda que possa parecer paradoxal, trata-se de algo 
relativamente simples: há, em Marx, raciocínios teleológicos, 
geralmente prezados pelas tradições do marxismo-leninismo 
e do stalinismo, mas há também um Marx que raciocinava 

                                                           
34 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 30. 

35 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 30. Grifo do autor. 

36 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 27. 



330 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 
em termos de encontro. Esses dois pensamentos presentes 
em Marx se mostrariam em suas investigações sobre a 
transição do Modo de Produção Feudal ao Modo de 
Produção Capitalista e no correlato processo de 
“acumulação primitiva”. Esse Marx saudado no artigo sobre 
A Corrente Subterrânea... já está presente, porém, na 
investigação de Étienne Balibar em Ler O Capital. 
 Para Marx, basicamente, para haver capitalismo é 
necessário que haja dois elementos: de um lado, 
trabalhadores livres, e, de outro, proprietários dos meios de 
produção. Visto que Marx não o define substancialmente, 
mas como relação, não há Capital, propriamente falando, 
sem esses dois elementos. Porém, como nos indica 
Althusser, encontram-se em Marx dois modos de pensar a 
constituição do capitalismo através desses elementos 
fundamentais. No primeiro, teleológico, ambos os 
elementos são pensados como criados pelo modo de 
produção feudal, como desenvolvimentos do feudalismo já 
em seu limite. Dessa forma, essa produção, essa separação 
do trabalhador dos meios de produção, que os deixa 
proprietários apenas de sua força de trabalho, começaria no 
feudalismo e chegaria, necessariamente, no capitalismo. Para 
esse Marx teleológico um modo de produção sempre 
contém em germe o fruto de seu desenvolvimento ao limite: 
o próximo modo de produção. Entretanto, haveria em Marx 
uma forma de pensar o mesmo processo, genericamente 
chamado de “acumulação primitiva”, de forma não 
teleológica, mas aleatória. É esse último Marx que Balibar 
resgata, fazendo uma genealogia do capitalismo. 
 Como Althusser afirma em uma carta de 1966, os 
dois elementos comentados (trabalhadores livres e 
proprietários) não são frutos da História da sucessão dos 
modos de produção, onde a burguesia industrial nascente 
engendraria a própria classe dos despossuídos trabalhadores 
livres, do proletariado, mas “cada um desses elementos tem 
sua própria ‘história’ ou sua própria genealogia (para retomar 
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um conceito de Nietzsche que Balibar foi feliz ao se utilizar 
para este propósito)”37. Balibar não menciona Nietzsche, 
mas afirma repetidas vezes estar fazendo uma genealogia do 
capitalismo38. Foucault, em um célebre texto sobre Nietzsche, 
a Genealogia, a História, afirma que a genealogia se opõe “ao 
desdobramento metahistórico das significações ideais e das 
indefinidas teleologias. Opõe-se à pesquisa da ‘origem’”39. 
Balibar não se preocupa, então, em pensar a Origem do 
modo de produção capitalista enquanto tal, menos ainda em 
pensar um momento em que o feudalismo originou o 
capitalismo. Tendo em vista que o objeto da pesquisa é o 
modo de produção enquanto conceito, mas que o conceito 
difere de um modo de produção a outro, “o conceito de passagem 
(de um modo de produção a outro) jamais poderá ser a passagem 
do conceito (a um seu outro por diferença interna)”40. Pensar 
dessa última forma seria fazer história em seu sentido 
idealista, indissociável da categoria metafísica da Origem, 
enquanto 

 
a genealogia não se faz a partir de um resultado 
global, mas distributivamente, elemento por 
elemento. E sobretudo ela considera separadamente 
a formação dos dois elementos principais que 
entram na estrutura capitalista: o trabalhador ‘livre’ 

                                                           
37 ALTHUSSER, L., “Sobre a Gênesis” [1966], Cadernos cemarx, nº 8, 
2015, p. 155 – 160. p. 158. Grifo meu. 

38 BALIBAR, É. “Sobre os conceitos fundamentais do Materialismo 
Histórico” [1965]. In: ALTHUSSER, L. et al. Ler O capital (Volume 2). 
Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p. 173 – 274. 

39 FOUCAULT, M. “Nietzsche, a genealogia, a história”. In: ______. 
Ditos & Escritos II: Arqueologia das ciências e história dos sistemas de 
pensamento. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 260 – 281. 
p. 260-1. 

40 BALIBAR, É. “Sobre os conceitos fundamentais do Materialismo 
Histórico” [1965]. In: ALTHUSSER, L. et al. Ler O capital (Volume 2). 
Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p. 173 – 274. p. 238. Grifos do autor. 
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(história da separação do produtor e dos meios de 
produção) e o capital (história da usura, do capital 
mercantil, etc.)41. 

 
 Fazer genealogia não é pensar os elementos 
constituintes do fato como indissociáveis, ainda que após o 
fato consumado (o capitalismo, nesse caso) eles não possam 
ser pensados de forma independente. Os elementos dessa 
constituição são, antes, pensados em sua “história própria”. 
Na carta de Althusser já mencionada, ao pensar esse 
processo de constituição, o filósofo tem uma espécie de 
lampejo do que viria a ser o materialismo do encontro: “Os 
elementos definidos por Marx se ‘combinam’, prefiro dizer 
(para traduzir o termo Verbindung) se ‘conjugam’ ‘pegando’ 
numa estrutura nova”42. O que constitui o modo de 
produção capitalista é, pensando de forma conjunta com o 
materialismo aleatório e com a genealogia, o encontro entre 
esses dois elementos, que eram independentes. É 
importante, entretendo, para não cairmos em uma leitura 
necessitarista da transição, atentar que esses elementos que 
se encontram não eram próprios da estrutura anterior, do 
feudalismo, mas sim coisas exteriores ao seu conceito. “A 
unidade indissociável que os dois elementos possuem na 
estrutura capitalista é suprimida na análise, e não é 
substituída por uma unidade semelhante pertencente ao 
modo de produção anterior”43. Para a genealogia há 
verdadeira ruptura no processo de “transição”, logo, é 

                                                           
41 BALIBAR, É. “Sobre os conceitos fundamentais do Materialismo 
Histórico” [1965]. In: ALTHUSSER, L. et al. Ler O capital (Volume 2). 
Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p. 173 – 274. p. 243. Grifos do autor. 

42 ALTHUSSER, L., “Sobre a Gênesis” [1966], Cadernos cemarx, nº 8, 
2015, p. 155 – 160. p. 157. 

43 BALIBAR, É. “Sobre os conceitos fundamentais do Materialismo 
Histórico” [1965]. In: ALTHUSSER, L. et al. Ler O capital (Volume 2). 
Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p. 173 – 274. p. 244. 



VOLUME 3 - ÍTALO ALVES; ÉMERSON PIROLA (Orgs.) | 333 

 
necessário que não se conceba os elementos que se 
encontram como engendrados pela própria “pega” da 
estrutura anterior. Na linguagem do materialismo aleatório 
teríamos de afirmar que os elementos, antes do encontro, 
não existem, visto que não constituem mundo. Ora, soa 
muito estranho afirmar isso quando analisamos um processo 
histórico constituinte – em que consistiria essa não 
existência? Tentaremos resolver esse e o problema antes 
deixado em suspenso, o da tensão entre o espaço do 
encontro ser ou o mundo do encontro consumado ou o 
vazio, através do recurso às ideias de estrutura, conjuntura e 
de leis tendenciais, bem como a algumas de teor 
epistemológico. 
 
5. Estrutura, Conjuntura  
 
 A ideia de que só há mundo quando os encontros 
“pegam”, quando eles são duradouros, cria certo problema 
quando pensamos o estatuto das formas de (não)existência 
dos elementos constituintes de um modo de produção antes 
de seu encontro. Ainda que possamos conceber, 
“especulativamente”, como não existentes os átomos antes 
do encontro, como apenas abstrações, soa estranho pensar a 
não existência de elementos concretos, como por exemplo 
os trabalhadores livres e os proprietários. Retomando a 
afirmação de que o vazio não deve ter estatuto ontológico, 
mas metodológico, ou como afirma Morfino, tem apenas 
uma “função retórica”44, da mesma forma, a não existência 
desses elementos pode ser entendida enquanto 
epistemológica antes de ser ontológica.  
 O objeto de estudo para o marxismo althusseriano 
é um modo de produção. Rigorosamente falando, é o modo 

                                                           
44 MORFINO, V. “The Primacy of the Encounter over Form”. In: Plural 
Temporality Transindividuality and the Aleatory Between Spinoza and Althusser. 
Leiden/Boston: Brill, 2015, p. 89 – 112. p. 97. Tradução minha. 
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de produção capitalista. Retomando a teoria da constituição 
de um mundo nos termos de sua última filosofia vemos que 

 
uma vez ‘pegados’ ou ‘enganchados’, os átomos 
entram no reino do Ser que eles inauguram: eles 
constituem seres definíveis, distintos, localizáveis, 
dotados de tal ou qual propriedade (de acordo com 
o lugar e o espaço), enfim, se desenha neles uma 
estrutura do Ser ou do mundo que atribui a cada um 
dos elementos tanto lugar quanto sentido e um papel 
que fixa os elementos como ‘elementos de ...’ (os 
átomos como elementos do corpo, dos seres, do 
mundo)45. 

 
 Os elementos que se encontram adquirem 
propriedades e se tornam “distintos e localizáveis” nessa 
estrutura resultante. Eles se transformam em “elementos de 
uma estrutura”. É aqui que podemos falar em um objeto de 
conhecimento para o “materialismo histórico”, um modo de 
produção que é fruto do encontro entre, pelo menos, duas 
séries (p ex.: trabalhadores livres e proprietários): “Um modo 
de produção é uma combinação porque é uma estrutura que 
impõe sua unidade a uma série de elementos. O que importa 
no modo de produção é o modo de dominação da estrutura 
sobre os elementos”46. O marxismo deve, então, entender 
esse modo de dominação que mantém a estrutura contínua: 
a sua reprodução. Por outro lado, porém, o próprio Althusser 
afirma que o encontro duradouro não é um momento e a 
pega a sua simples continuação: o próprio encontro, no caso 
do capitalismo, não se restringe ao processo analisado por 

                                                           
45 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 28. Grifos meus. 

46 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 36. 
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Marx na Inglaterra do século XIV, mas continuou e continua 
(em 1982) a acontecer – a “reprodução” é sempre, antes, 
produção. O encontro entre as duas séries fundamentais 
pode ser concebido então “como um processo constante 
que inscreve o aleatório no centro da sobrevivência e do 
reforço do ‘modo de produção’ capitalista”47. Concordamos, 
portanto, com a tese de Vitorio Morfino48 de que há um 
primado do encontro sobre qualquer forma, sobre qualquer 
estrutura criada por um encontro duradouro. A própria 
“pega” só é possível com a reincidência dos encontros, 
encontros que continuam a acontecer dentro de uma 
estrutura específica – retomando uma fórmula deleuziana 
utilizada por Althusser, o materialista deve alcançar um 
“entendimento do eterno retorno: i. e.: que tudo é repetido 
e existe somente através de repetição diferencial”49. 
 Já jogamos certa luz no problema antes deixado em 
suspenso: a relação da estrutura com seus elementos. Porém, 
tratamos a questão em termos muito abstratos ou 
“ontológicos”. Uma retomada das reflexões de Althusser 
nos anos 60 sobre a estrutura e sobre a conjuntura pode dar 
mais consistência a essa temática. Na sua introdução a O 
Capital, Althusser afirma que  

 
de fato, e apesar das aparências, Marx não analisa 
uma ‘sociedade concreta’, nem mesmo a Inglaterra, 
da qual ele fala insistentemente no Livro I, mas o 
modo de produção capitalista e nada mais. Esse 

                                                           
47 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 33. 

48 MORFINO, V. “The Primacy of the Encounter over Form”. In: Plural 
Temporality Transindividuality and the Aleatory Between Spinoza and Althusser. 
Leiden/Boston: Brill, 2015, p. 89 – 112. 

49 ALTHUSSER, L. “Portrait of the Materialist Philosopher” [1987]. In: 
ALTHUSSER, L., Philosophy of the Encounter: Later Writings, 1978-1987. 
London: Verso, 2006, p. 290 – 1. p. 291. Tradução minha. 
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objeto é abstrato: isso significa que ele é 
terrivelmente real e nunca existe em estado puro, 
porque só existe em sociedades capitalistas50. 

 
 A afirmação de Althusser é tão forte quanto 
estranha: o objeto da ciência marxiana é um modo de 
produção, o capitalista, concebido abstratamente. É 
“terrivelmente real”, mas “nunca existe em estado puro”. Warren 
Montag destaca que na história do pensamento encontram-
se duas concepções opostas de “estrutura”: a primeira sendo 
uma forma transcendente, uma espécie de “ordem ideal”, na 
qual os acontecimentos mundanos precisam ser 
enquadrados; “a segunda não é uma ordem definitivamente, 
nem requer uma redução da desordem fenomenal a uma 
ordem essencial. É o princípio imanente de uma desordem e 
irregularidade que são postas como irredutíveis”51. A 
concepção de Althusser da estrutura e, por consequência, do 
modo de produção, sempre se enquadrou nessa segunda 
forma. Em Ler O Capital Althusser destina algumas páginas 
para afirmar, insistentemente, que a estrutura não é algo 
exterior a seus efeitos. Ele afirma que as diversas metáforas 
utilizadas por Marx em O Capital no sentido de uma 
“encenação, (...) um teatro que é ao mesmo tempo a própria 
cena”52 são relativamente bem resumidas no termo alemão 
Darstellung (“representação”, “expressão”), “o mais próximo 
do conceito que Marx tinha em vista quando queria designar 

                                                           
50 ALTHUSSER, L. “Advertência aos leitores do Livro I d’O Capital” 
[1969]. In: MARX, K. O Capital. São Paulo: Boitempo, 2015, p. 39 – 58. 
P. 43. Grifo do autor. 

51 MONTAG, W. “Louis Althusser”. In: SCHRIFT, A. D. (ed.), 
Poststructuralism and critical theory’s second generation, vol. 6 of 
SCHRIFT, A. D. (ed.), The History of Continental Philosophy (8 vols.), 
University of Chicago Press, 2010, p. 47-65. p. 60. Tradução minha. 

52 ALTHUSSER, L. “O Objeto de O Capital” [1965b]. In: 
ALTHUSSER, L. et al. Ler O capital (Volume 2). Rio de Janeiro: Zahar, 
1980. p. 7 – 152. p. 146. Grifo do autor. 
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simultaneamente a presença e a ausência, isto é, a existência da 
estrutura em seus efeitos”53.Os efeitos, então, entendidos como 
o momento específico de uma dada estrutura, podem ser 
entendidos como a conjuntura. 
 Nos deparamos com duas palavras importantes 
não apenas para a tradição marxista mas para várias correntes 
que intentam pensar o social e a história. Para clareza 
conceitual podemos pensar que o marxismo de Althusser 
sempre teve dois objetos teóricos distintos: “o primeiro 
sendo grandes totalidades estruturais (como o modo de 
produção capitalista), o segundo sendo as conjunturas 
(circunstâncias concretas específicas)”54 – entretanto, de 
acordo com a concepção de estrutura que seguimos até agora 
seria estranho conceber os dois objetos como distintos 
“ontologicamente”. A conjuntura, conceito em geral deixado 
para “a prática” e que foi transformado em objeto teórico 
em Ler O Capital55, como um mundo dado, é o próprio 
objeto de conhecimento do marxismo, ainda que sempre em 
relação com sua estrutura (modo de produção). Retomando 
o arsenal conceitual do materialismo do encontro Morfino 
alerta que “a conjuntura nunca deve ser concebida como 
uma estrutura transcendental; a conjuntura é uma com-
juntura, a junção dos elementos”56. É justamente por a 
estrutura e a conjuntura serem imanentes uma à outra, a 

                                                           
53 ALTHUSSER, L. “O Objeto de O Capital” [1965b]. In: 
ALTHUSSER, L. et al. Ler O capital (Volume 2). Rio de Janeiro: Zahar, 
1980. p. 7 – 152. p. 141. Grifo do autor. 

54 HARDY, N. “Theory From the Conjuncture: Althusser’s Aleatory 
Materialism and Machiavelli’s dispositif”, Décalges, vol. 1, Iss. 3, art. 5, 
2013, p. 3. Tradução minha. 

55 MONTAG, W. “Louis Althusser”. In: SCHRIFT, A. D. (ed.), 
Poststructuralism and critical theory’s second generation, vol. 6 of 
SCHRIFT, A. D. (ed.), The History of Continental Philosophy (8 vols.), 
University of Chicago Press, 2010, p. 47-65. 

56 MORFINO, V. “An Althusserian Lexicon”. Borderlands, Volume 4, 
number 2, s.p., 2005. Tradução minha. 
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sustentação da primeira dependendo precisamente da 
contínua conjunção de elementos efetuada pela e na 
segunda, que a estrutura não é fixa: o encontro pode deixar 
de ocorrer. 
 Por fim, para pensarmos com conceitos não apenas 
marxistas, mas presentes no próprio Marx, resta pensar o 
estatuto da “necessidade” e da “lei” que se estabelece em um 
modo de produção: o próprio Marx afirma a existência de 
“leis, [...] tendências que atuam e se impõem com férrea 
necessidade”57. Podemos pensar que essas leis, melhor 
dizendo, essas tendências, pertencem à estrutura, ao mundo 
criado pelo encontro que “pegou” – porém, como vimos, a 
estrutura não é fixa e está sujeita ao aleatório do encontro 
constantemente. Por isso, as “leis” descobertas por Marx, a 
mais famosa sendo, talvez, a da redução da taxa de lucro, são 
o que Althusser chama de leis tendenciais: “uma tendência 
não possui a forma ou a figura de uma lei linear, mas pode 
bifurcar-se sob o efeito de um encontro com outra tendência 
e assim até o infinito. Em cada cruzamento de caminhos, a 
tendência pode tomar uma via imprevisível, pois aleatória”58. 
 
6. Do Marxismo como pensamento da não-existência 
 
 Como defende William Lewis59, ao contrário do 
que possa parecer, mesmo em sua fase final Althusser não 
abandonou suas pretensão inicial de afirmar a cientificidade 
do marxismo. Desde os anos 60 Althusser (e seu grupo) 
pretendiam encontrar a filosofia própria ao marxismo, que 
estaria imanente, “em estado prático”, n’O Capital. Nos anos 

                                                           
57 MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política – Livro I – O 
processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2015, p. 78. 

58 ALTHUSSER, L. Filosofía y marxismo. México: Siglo XXI, 1988, p. 36. 
Tradução minha. 

59 LEWIS, W. “Althusser’s Scientism and Aleatory Materialism”. Decalgés, 
vol. 2. Iss. 1, 2016. 



VOLUME 3 - ÍTALO ALVES; ÉMERSON PIROLA (Orgs.) | 339 

 
60, porém, essa filosofia era identificada com o chamado 
“Materialismo Dialético”, enquanto o marxismo enquanto 
ciência era identificado como “Materialismo Histórico” 
(ainda que, sem sombra de dúvida, o conceito de Althusser 
ao usar esses termos diferia-o da escola stalinista). O 
materialismo aleatório seria então, ainda de acordo com 
Lewis, a nova filosofia que estaria de acordo com a prática 
da ciência do materialismo histórico: “o materialismo 
aleatório pretende ser uma ontologia instrumental que possa 
fundamentar a ciência marxista e, portanto, a prática 
marxista na particular conjuntura histórica que era o início 
dos anos 1980”60. O próprio Althusser afirma que “o 
‘verdadeiro’ materialismo, o que melhor convêm ao 
marxismo, é o materialismo aleatório”61. Althusser, portanto, 
não abandona nem o marxismo nem a pretensão de que ele 
seja ciência. Abandona, porém, a pretensão de encontrar a 
filosofia inerente ao discurso marxiano, o verdadeiro 
“materialismo dialético”, pela pretensão de desenvolver uma 
filosofia nova, ainda que numa “corrente” que remonta à 
Grécia antiga, que “não será uma filosofia marxista, será uma 
filosofia para o marxismo”62. 
 Finalmente, com o acúmulo sobre a estrutura 
“fundada” no encontro aleatório e nas leis tendenciais, 
podemos retomar ao segundo problema anunciado: qual o 
estatuto da “não existência” dos elementos sem o encontro; 
ou também: que significa dizer que, antes do encontro entre 
as duas séries que resultaram no modo de produção 
capitalista, elas não existiam? Acredito que uma 
diferenciação, antes apenas aludida, entre História e 

                                                           
60 LEWIS, W. “Althusser’s Scientism and Aleatory Materialism”. Decalgés, 
vol. 2. Iss. 1, 2016, p. 58. Grifo e tradução meus. 

61 ALTHUSSER, L. Filosofía y marxismo. México: Siglo XXI, 1988, p. 21. 
Tradução minha. 

62 ALTHUSSER, L. Filosofía y marxismo. México: Siglo XXI, 1988, p. 28. 
Grifo do autor. Tradução minha. 
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Genealogia nos ajudará a resolver essa confusão. Segundo 
Vittorio Morfino “os elementos não antecedem à relação 
que os combina, mas, em sentido estrito, possuem uma 
existência como tais apenas dentro da relação complexa do 
todo social”63 – essa “existência como tal”, entendemos 
como sendo o objeto da História. Por outro lado, voltemos 
à definição de Balibar sobre a Genealogia: “Em vez de reunir 
a estrutura e a história da sua formação, a genealogia separa o 
resultado de sua pré-história. Não é a estrutura antiga que a 
si mesmo e por si mesma se transformou”64. A História, 
portanto, é a ciência do resultado, do encontro que dura ou 
da reprodução – da continuidade do conceito. Não faz parte 
dos objetos da história o que engendrou o modo de 
produção de que ela faz parte ou, em outras palavras, não há 
conhecimento histórico da pré-história. A genealogia, por 
outro lado, tem como objeto justamente o que já não é, o 
que é anterior à História – esta compreendida nos termos 
acima colocados. 
 Em um famoso texto de Por Marx, intitulado 
Contradição e Sobreterminação, mais precisamente em um 
apêndice destinado justamente a criticar certas posições de 
Engels65 que afirmavam a importância da aleatoriedade na e 
da história, Althusser parece ir na mesma linha que 
apresentamos. Ele escreve: 

 
o que faz com que tal [ou tal] acontecimento seja 
histórico não é ele ser um acontecimento, é 
justamente sua inserção em formas elas mesmas 

                                                           
63 MORFINO, V. “A Causalidade Estrutural em Althusser”, Lutas Sociais, 
São Paulo, vol. 18 n. 33, p. 102 – 116, jul/dez. 2014, p. 111. 

64 BALIBAR, É. “Sobre os conceitos fundamentais do Materialismo 
Histórico” [1965]. In: ALTHUSSER, L. et al. Ler O capital (Volume 2). 
Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p. 173 – 274. p. 247. Grifos do autor. 

65 ENGELS, F. Carta a Bloch [1890]. Disponível em: 
<http://www.unioeste.br/projetos/histedopr/bibliografia/Carta_Eng
els_Bloch.pdf>. Acesso em Setembro de 2016. 
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históricas, sua inserção nas formas do histórico 
como tal (as formas da estrutura e da superestrutura) 
[...]. Um acontecimento que se submete a essas 
formas, que tem com o que se submeter a essas 
formas, que é conteúdo possível para essas formas, 
que as afeta, se refere a elas, as reforça ou as abala, 
que as provoca ou que elas provocam, que elas até 
escolhem ou selecionam, esse sim é um 
acontecimento histórico66. 

 
 Atentando ao fato de que nessa época Althusser 
prezava pela cientificidade do marxismo e o identificava 
como materialismo histórico fica clara a importância dada 
pelo autor à História. Nem todo acontecimento interessa ao 
marxismo – apenas os “acontecimentos históricos”. 
Althusser parece, nesse momento, estar pensando apenas na 
lógica da História e ignorando o resto, o que não parece 
frutífero ao marxismo, e o coloca, no que concerne a esse 
ponto em específico, próximo da tradição stalinista do 
DiaMat. Em uma passagem singular por seu poder de síntese 
G. M Goshgarian nos alerta sobre os riscos de tomar 
(apenas) o ponto de vista da História: “tudo o que acontece 
é parte da história do mundo. Mas nem tudo o que acontece 
é ‘histórico’, e, paradoxalmente, a história mesma julga o que 
é [histórico]. Os seus julgamentos tomam a forma do 
‘resultado da luta de classes’, isto é, da ‘vitória da classe 
dominante’”67. A História é incapaz, pois, de pensar a 
produção de novos encontros, visto que está presa à mútua 
articulação entre a ditadura da classe dominante e a 
reprodução da estrutura de dominação. 

                                                           
66 ALTHUSSER, L., Por Marx [1965a]. Campinas: Editora Unicamp, 
2015, p. 100-1. Grifos do autor. 

67 GOSHGARIAN, G. M., “Translator’s Introduction”. In: 
ALTHUSSER, L., Philosophy of the Encounter: Later Writings, 1978-1987. 
London: Verso, 2006, p. xiii – xlix. p. xlv. Tradução minha. 
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 A Genealogia porém, como vimos, tem por objeto 
os elementos antes de seu encontro e possível submissão a 
uma estrutura de dominação – visto que “existência é auto-
reprodução”68, a genealogia tem por objeto, poderíamos 
dizer, o que não existe. Louis Althusser, em seu texto sobre o 
materialismo do encontro, afirma a respeito de Maquiavel: 
“não se raciocina dentro da Necessidade do fato consumado, 
mas na contingência do fato a ser consumado”69 – Sem 
sombra de dúvidas podemos afirmar o mesmo sobre o seu 
pensamento a essa altura. Dessa forma, ao retomar a 
proposta de William Lewis70 de que, nos anos 1980, o 
“materialismo aleatório” vem a tomar o lugar anteriormente 
dado ao “materialismo dialético” enquanto a filosofia 
própria ao marxismo, nos vemos obrigados a afirmar que, 
enquanto o nome da Ciência marxista, devemos afirmar um 
“materialismo genealógico” substituindo o lugar antes 
ocupado pelo “materialismo histórico”. Um materialismo 
genealógico seria, então, uma prática teórico-investigativa 
eficaz para pensar o “presente”, o mundo de produção atual, 
a “história viva” (Geschichte, para usar o termo alemão 
destinado a pensar “a história do presente”) – focando não 
na sua reprodução, na internalidade de seu conceito (modo 
de produção), mas precisamente no que não existe porque 
não lhe faz parte; nos elementos que possuem “situação 

                                                           
68 GOSHGARIAN, G. M., “Translator’s Introduction”. In: 
ALTHUSSER, L., Philosophy of the Encounter: Later Writings, 1978-1987. 
London: Verso, 2006, p. xiii – xlix. p. xlv. Tradução minha. 

69 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 14. 

70 LEWIS, W. “Althusser’s Scientism and Aleatory Materialism”. Decalgés, 
vol. 2. Iss. 1, 2016. 
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‘marginal’”71. O marxismo, dessa forma, seria uma 
investigação do que não é, do que “escapa”, do vir-a-ser do 
fato a ser consumado, do encontro possível ou da 
possibilidade do encontro. 
 
7. Apontamentos Finais 
 
 O pensamento marxista sempre se debateu com 
uma tenção interna entre uma fé na predestinação e a 
necessidade de uma prática transformatória. As duas, porém, 
não são mutuamente excludentes: em alguns momentos as 
questões de fé prevaleceram sobre a prática, o que levou a 
justificar o inadmissível em nome do futuro utópico. Essa 
teleologia, nos afirma Althusser, “encontramos [em] Marx, 
claro, mas [porque] forçado a pensar dentro de um horizonte 
esfacelado entre o aleatório do Encontro e a necessidade da 
Revolução”72. Ainda que a história nos mostre que “as 
demandas da prática política nunca deixaram o marxismo 
cair completamente em uma teleologia da história”73, o alerta 
de Althusser é claro: uma prática efetiva para o marxismo, 
que seja capaz de entender a conjuntura (e a conjunção) bem 
como pensar os caminhos de transformação, deve 
necessariamente abandonar qualquer tipo de teleologia. A 
necessidade, do ponto de vista da luta de classes, da prática 
transformadora não deve ser confundida com uma idealista 
e metafísica “Necessidade da Revolução”. Tomando o 

                                                           
71 BALIBAR, É. “Sobre os conceitos fundamentais do Materialismo 
Histórico” [1965]. In: ALTHUSSER, L. et al. Ler O capital (Volume 2). 
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materialismo do encontro em sua seriedade somos obrigados 
a pensar sobre o “encontro-capitalismo” “que o encontro 
aconteceu na história numerosas vezes antes de sua ‘pega’ 
ocidental, mas, por falta de um elemento ou da disposição 
dos elementos, não ‘pegou’, então”74. As exigências da 
coerência nos obrigam a concluir que, da mesma forma que 
o capitalismo pôde “quase-acontecer” inúmeras vezes, ele 
poderia nunca ter acontecido, acontecido em outro lugar, 
acontecido em outro momento75 – da mesma forma, o 
comunista que se queira materialista deve saber que o 
comunismo pode, igualmente, nunca acontecer. A filosofia, 
quando abandona seus preceitos “metafísicos” de Origem e 
Fim, não submete a História à sua Ordem; A História não 
engendra, naturalmente, o necessário para a sua 
transformação; “É necessário criar as condições de um 
desvio”76 e é somente a prática que pode fazê-lo. 
 
 

                                                           
74 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 32. 

75 Na verdade, essas afirmações não são feitas explicitamente por 
Althusser ou Balibar, mas são feitas por Deleuze & Guattari em O Anti-
Édipo (2010) [1972] quando os mesmos citam e elogiam a investigação 
genealógica efetuada por Balibar. Como destaca G. M. Goshgarian 
(2006), o estranho é que Althusser (ou Balibar) não tenha dado esse 
último passo, o que não significa uma negação da dedução efetuada por 
Deleuze e Guattari. As conexões entre Marx, Deleuze & Guattari e 
Althusser devem ser objeto de um trabalho futuro. Chamamos a atenção, 
por ora, para a proximidade entre as noções de “linhas de fuga” e 
“virtual” com o objeto do que propomos chamar de “materialismo 
genealógico” e para relação entre os conceitos de “máquina social” (de 
Capitalismo e Esquizofrenia) com a “estrutura presente em seus efeitos” 
althusseriana. 

76 ALTHUSSER, L. “A corrente subterrânea do materialismo do 
encontro (1982)”. Crítica Marxista, 20, p. 9-48. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 
2005, p. 12. 
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O CONCEITO DE SIMULACRO NA 

FILOSOFIA DE GILLES DELEUZE 

Felipe Fortes Silveira1 
 

 
O pensamento moderno nasce da falência da 
representação, assim como da perda das identidades, 
e da descoberta de todas as forças que agem sob a 
representação do idêntico. O mundo moderno é o 
dos simulacros. Nele, o homem não sobrevive a 
Deus, nem a identidade do sujeito sobrevive à 
identidade da substância. Todas identidades são 
apenas simuladas, produzidas como um ‘efeito’ ótico 
por um jogo mais profundo, que é o da diferença e 
da repetição.2 

 
1. Introdução 

 
 O artigo atual visa introduzir a problemática do 
conceito de simulacro, articulado na primeira fase da obra de 
Deleuze, nos livros Diferença e Repetição e Lógica do Sentido. 
Mais do que uma leitura original e polêmica associada a uma 
“reversão do platonismo” nietzscheana, ou uma simples 
metáfora, o simulacro é uma das inovações conceituais de 
Deleuze, e pretendemos demonstrar no artigo sua 
importância na articulação de seu projeto ontológico. 
 
  

                                                           
1 Graduando pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. Email: lesubversifguy@gmail.com. 

2 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p.15. 
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2. O Método de Deleuze 
 
 Para Deleuze a filosofia é a disciplina da criação de 
conceitos3— se existiram filósofos, é porque pintaram 
conceitos sobre determinados planos traçados sobre o caos. 
Uma das características da criação em Deleuze é seu 
processo de atualização. Daí a necessidade de um filósofo em 
buscar na própria história virtual da filosofia os mecanismos 
que possibilitem a atualização de um conceito, de uma ideia 
problemática já parcialmente esquecida, rodeada por uma 
“névoa de imagens virtuais”4, usando uma metáfora 
nietzschiana: relançar a flecha-conceito disparada por um 
filósofo em uma nova direção.  
 Esse processo de atualização de conceitos é 
frequente na obra de Deleuze, vemos ele se debruçar sobre 
a obra de um filósofo em busca de uma espécie de larva ideal, 
de um conceito problemático, obscuro, não totalmente 
explorado, resgatando e dando a esse conceito uma nova 
atualidade — fazer um filho pelas costas do filósofo, criando 
então um filho monstruoso — fazer o filósofo falar o que 
não ousou falar, investir sobre uma força virtual de um 
conceito que nunca se atualizou.5 
 É o caso da noção de simulacro, que Deleuze resgata 
do platonismo, e que se torna um conceito singular dentro 
de sua obra. Afirmamos que o simulacro é um conceito 
deleuzeano, não sendo uma maneira metafórica de expressão 

                                                           
3 Sobre a definição da filosofia como criação de conceitos, conferir: 
DELEUZE, G., & GUATTARI, F. O que é a filosofia?. Trad. Bento Prado 
Jr e Alberto Alonso Muñoz. 3ª ed. São Paulo: Editora 34, 2001. 

4 DELEUZE, G. “O Atual e o Virtual”. Trad. Heloísa B.S. Rocha. In: 
ALLIEZ. É. Deleuze Filosofia Virtual. Trad. Heloísa B.S. Rocha. 1ª edição. 
São Paulo: Editora 34, 1996, p. 49. 

5 Conferir “Carta a um crítico severo”. In: DELEUZE, G. 
Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. 1ª ed. São Paulo: Editora 34, 1992, 
p.11-22. 
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ou uma estilística desvairada. A repetição em Deleuze 
produz sempre uma diferença, repetir é subverter, modificar, 
atualizar, diferenciar, criar. E esse é também o próprio 
sistema do simulacro, o da atualização pela diferença e 
repetição.  
 
3. Diferença e Representação 
 
 É preciso conhecer o terreno no qual a filosofia 
deleuzeana pretende se instalar e por consequência, 
modificar. A filosofia de Deleuze busca libertar a diferença, 
o pensamento da diferença, das armadilhas nas quais foi 
capturada pela história da filosofia. Todo seu projeto 
ontológico maior, da univocidade do ser, tem essa questão 
como uma necessidade central. Esse conjunto de armadilhas 
da diferença é o que Deleuze denomina representação ou 
imagem (dogmática) do pensamento. Segundo Deleuze “O 
primado da identidade, seja qual for a maneira pela qual esta 
é concebida, define o mundo da representação”6. 
 Devemos observar que para Deleuze, é um erro 
pensar a ideia de diferença como uma identidade (em um 
sentido aristotélico, seria aquilo que é idêntico a si mesmo). 
Como afirma Williams “A diferença é um potencial ideal ou 
virtual para a transformação das identidades [...] essa 
diferença pura não possui uma identidade fixa. É uma 
constante variação de relações, mais do que um objeto dado, 
uma substância ou uma qualidade”7. A diferença é o desigual 
a si, ela não para de mover-se, de modificar-se, ela não possui 
identidade, mas é aquilo pela qual todas as identidades irão 
girar em torno, qualquer identidade torna-se então um 

                                                           
6 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p.15. 

7 WILLIAMS, J. “Difference and Repetition” .In: SMITH. D.W & 
SOMERS-HALL. H. The Cambridge Companion to Deleuze. Cambridge, 
Cambridge University Press. 2012, p.37, Tradução nossa. 
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produto de uma diferença ontológica primeira, e por 
consequência é uma identidade apenas móvel, simulada, 
Deleuze afirma: 

 
Que a identidade não é primeira, que ela exista como 
princípio, mas como segundo princípio, como algo 
tornado princípio, que ela gira em torno do 
Diferente, tal é a natureza de uma revolução 
copernicana que dá à diferença a possibilidade de seu 
conceito próprio, em vez de mantê-la sob a 
dominação de um conceito em geral já posto como 
idêntico.8 

 
 Uma lógica da diferença e uma ontologia da 
diferença devem então respeitar uma premissa: a diferença é 
primeira em relação a qualquer identidade ou semelhança, a 
qualquer modelo do mesmo. Sem respeitar essa premissa, é 
impossível fazer uma verdadeira filosofia da diferença, ou 
mais precisamente: é impossível pensar a diferença em si 
mesma e ela acaba por ser reduzida a um conceito vazio 
meramente relacional entre dois ou mais conceitos, sem 
conteúdo por si mesmo, como quando dizemos “a diferença 
entre A e B”. Outra consequência é dar à diferença uma aura 
negativa, tornando-se então aquilo que impossibilitaria o 
pensamento de buscar a “verdade e o essencial”.  
 Não é difícil encontrar esse pensamento específico 
dentro da tradição filosófica — A diferença é maldita. Platão 
já definia como impossível o conhecimento do mundo 
sensível, pelo seu devir-louco, a constante insinuação dos 
simulacros, a constante mutação do sensível, sempre 
provisório em formas, sempre desvairado em seu conteúdo. 
Era necessário para a razão um mundo estático, um mundo 
das formas imutáveis, formas essas que não são nada mais 
do que a identidade e a semelhança que formam o mundo 

                                                           
8DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p.73 
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lógico com qual a razão do pensamento clássico deveria se 
ocupar. Deleuze analisa que é Platão que prepara o terreno 
para o futuro domínio total do pensamento representativo, 
esse pensamento enraizado na identidade, fundado nessas 
categorias do Mesmo, do Idêntico e do Semelhante: 

 
O platonismo funda assim todo o domínio que a 
filosofia reconhecerá como seu: o domínio da 
representação preenchido pelas cópias-ícones e 
definido não em uma relação extrínseca a um objeto, 
mas numa relação intrínseca ao modelo ou 
fundamento. O modelo platônico é o Mesmo: no 
sentido em que Platão diz que a Justiça não é nada 
além de justa, a Coragem, corajosa etc.9 

 
 Há no platonismo um grande filtro, que busca 
separar em última instância o idêntico, o estático, o igual em 
si, da diferença, do móvel, do desigual. “É verdade que o 
platonismo já representa a subordinação da diferença às 
potências do Uno, do Análogo, do Semelhante e mesmo do 
negativo”10. 
 O desigual, o diferente, o ente que não possui 
identidade fixa, ele existe no próprio platonismo, mesmo que 
rodeado por uma névoa de negatividade e fadado a cavernas 
profundas. Essa filtragem que Platão faz, vai permitir que 
Deleuze consiga extrair um conceito de diferença próximo 
ao que ele busca em sua filosofia, no cerne do próprio 
platonismo, uma diferença teimosa, que seja irredutível aos 
modelos do mesmo, não passando assim pela filtragem 
higiênica platônica, a própria noção de simulacro. 
 

                                                           
9 DELEUZE, G.Lógica do Sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. 5ª 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2015, p. 264. 

10 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p.97. 
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4. A Reversão do Platonismo pela Afirmação do 
Simulacro 
 
 A Ideia em Platão é o fundamento transcendente, 
modelo ou essência que tem como função organizar a 
matéria, doando e preservando identidades aos fenômenos 
materiais “fazer que o idêntico exista no fundado, o de 
servir-se da diferença para fazer que o idêntico exista”11. A 
Ideia é o fundamento, por exemplo, a Justiça, o que ela doa 
é o participado; a qualidade do justo, e aquele que possui o 
que é dado pela Ideia é o participante, ou seja, os justos. Há 
toda uma hierarquização de participação na filosofia 
platônica, da Ideia-fundamento que possui uma qualidade 
em primeiro lugar (no caso da Justiça; a própria qualidade do 
justo) aos participantes-fundados que só podem possuir a 
qualidade em graus menores do que o da própria Ideia (que 
representa o máximo de pureza em identidade, a Ideia de 
Mãe, por exemplo, é apenas idêntica a si mesma, não possui 
a qualidade da Ideia de filha, já no mundo material existe 
uma degeneração, uma multiplicidade caótica inevitável que 
mistura as formas fazendo com que nada seja apenas 
idêntico a si mesmo, como a mãe do mundo sensível, que 
também já foi filha) até um ponto de degradação inevitável, 
em que não se tem nada mais do que uma mera cópia-
degradada da Ideia, uma imagem sem semelhança com o seu 
modelo ideal, imagens desgarradas essas que Platão chama 
de simulacros. 

 
Impor um limite a este devir, ordená-lo ao mesmo, 
torná-lo semelhante — e, para a parte que 
permaneceria rebelde, recalcá-la o mais profundo 
possível, encerrá-la numa caverna no fundo do 

                                                           
11 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p.105. 
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Oceano: tal é o objetivo do platonismo em sua 
vontade de triunfar os ícones sobre os simulacros.12 

 
 Platão é o grande garimpeiro da filosofia. Ele busca 
o puro ouro, a pedra preciosa, busca separar o verdadeiro 
mineral do atoleiro, o brilho verdadeiro da falsidade do ouro-
de-tolo. Buscar a coisa mesma e a diferenciar dos simulacros, 
como Platão opera essa distinção entre o verdadeiro e o 
falso? Como é possível essa operação? Deleuze argumenta 
que é através da potência de um mito: “O mito, com sua 
estrutura sempre circular, é realmente a narrativa de uma 
fundação. É ele que permite erigir um modelo segundo o 
qual os diferentes pretendentes poderão ser julgados”13 de 
fato. Os mitos sempre aparecem como decisivos nos 
diálogos platônicos, vemos, por exemplo, no Timeu o 
aparecimento do Deus-artesão Demiurgo, que observando 
o disparate entre a Identidade pura das formas inteligíveis 
com o sistema caóide da matéria, faz com que a segunda 
copie as formas inteligíveis, adquirindo então identidade e 
semelhança com as formas perfeitas das Ideias.  
 Mas nada perdura, o tempo acaba por degradar a 
identidade entre a matéria e as Ideias, e o objetivo de Platão 
é melhor esclarecido — o apelo por um retorno aos 
imemorial, ao momento da perfeição da organização 
Demiúrgica, onde o mundo material imitava e era idêntico 
ao Inteligível. A teoria da reminiscência surge daí. Se 
Nietzsche se confunde com sua própria reinterpretação de 
Dionísio, Platão é o próprio Demiurgo, com o objetivo de 
vergar, de forçar a matéria caótica a imitar uma identidade 
pura, uma Ideia transcendente. 

                                                           
12 DELEUZE, G. Lógica do Sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. 5ª 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2015, p. 264. 

13 DELEUZE, G. Lógica do Sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. 5ª 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2015, p. 260. 
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 Deleuze argumenta que uma exceção com relação 
aos mitos-fundadores se dá no Sofista: Nesse diálogo, Platão 
não busca através do fundamento de um mito selecionar os 
justos pretendentes, inclusive é um diálogo com uma quase-
ausência de Sócrates (os personagens principais do debate 
são o Estrangeiro e Teeteto). Platão, nesse diálogo, trabalha por 
uma via negativa, Deleuze argumenta: 

 
[...] no Sofista, o método de divisão é 
paradoxalmente empregado não para avaliar os 
justos pretendentes, mas ao contrário para 
encurralar o falso pretendente como tal, para definir 
o ser (ou antes o não-ser) do simulacro. O próprio 
sofista é o ser do simulacro, o sátiro ou o centauro, 
o Proteu que se imiscui e se insinua por toda parte.14 

 
 No Sofista, Platão parte para o ataque, revela seus 
inimigos. O simulacro em Platão não passa de uma mera 
cópia degradada, uma imagem sem semelhança, já a boa-
cópia, o ícone, é aquela que está embriagada na semelhança 
com a Ideia, Deleuze ressalta que essa semelhança é mais 
espiritual do que apenas em aparência: 

 
[...] a semelhança não deve ser entendida como uma 
relação exterior: ela vai menos de uma coisa a outra 
do que de uma coisa a uma Ideia, uma vez que é a 
Idéia que compreende as relações e proporções 
constitutivas da essência interna. Interior e espiritual, 
a semelhança é a medida de uma pretensão: a cópia 
não parece verdadeiramente a alguma coisa senão na 
medida em que parece à Ideia da coisa. O 
pretendente não é conforme ao objeto senão na 
medida em que se modela (interiormente e 
espiritualmente) sobre a Ideia. Ele não merece a 
qualidade (por exemplo, a qualidade de justo) senão 

                                                           
14 DELEUZE, G. Lógica do Sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. 5ª 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2015, p. 268. 
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na medida em que se funda sobre a essência (a 
justiça). Em suma, é a identidade superior da Ideia 
que funda a boa pretensão das cópias e funda-a 
sobre uma semelhança interna ou derivada. 
Consideramos agora [...] os simulacros: aquilo que 
pretendem, [...] pretendem-no por baixo do pano, 
graças a uma agressão, de uma insinuação, de uma 
subversão, ‘contra o pai’ e sem passar pela Ideia. 
Pretensão não fundada, que recobre uma 
dessemelhança assim como um desequilíbrio 
interno.15 

 
 O elemento singular da originalidade da leitura de 
Deleuze está em captar, primeiramente, o essencial da 
metafísica platônica: ordenar o caos da matéria, fixando uma 
espécie de lei transcendente, ela mesma imutável, idêntica a 
si mesmo, pura, responsável por doar identidade e 
semelhança às boas-cópias, aquelas que se sujeitam a sua 
beatitude ideal. Através dessa maquinaria, Platão pode julgar 
entre o puro e o impuro na própria matéria, e a matéria 
caótica pode alcançar a redenção pela sua sujeição à Ideia. 
Não mais a simples distinção entre o sensível e o inteligível, 
mas uma distinção espiritual, semelhante ao dos cordeiros de 
Deus, operando no próprio “mundo sensível”, na matéria 
mesma, distinção essa com uma finalidade moral, que é 
produzir a cidade perfeita, através de modelos Ideais criados 
pelo próprio Platão. O empecilho para essa realização seria 
o próprio simulacro, sua recusa em se adequar a qualquer 
modelo, essa recusa não seria uma falta, um erro, uma 
impotência como pensaria Platão, mas revelaria sim a 
verdadeira potência dos entes, e a reversão total de qualquer 
noção de modelo e cópia. 

 

                                                           
15 DELEUZE, G. Lógica do Sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. 5ª 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2015, p. 262-263. 
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O modelo se abisma na diferença, ao mesmo tempo 
que as cópias se afundam na dissimilitude das séries 
que elas interiorizam, sem nunca ser possível dizer 
que uma é cópia e a outra, modelo. É este o final do 
Sofista: a possibilidade do triunfo dos simulacros, 
pois Sócrates se distingue do sofista, mas o sofista 
não se distingue de Sócrates, pondo em questão a 
legitimidade de tal distinção. Crepúsculo dos ícones. 
Não designará isto o ponto em que a identidade do 
modelo e a semelhança da cópia são erros, em que o 
mesmo e o semelhante são ilusões nascidas do 
funcionamento do simulacro?16 

 
 A Arete do simulacro é sua própria hybris, a potência 
do simulacro não é nada mais do que uma diferença que não 
se deixa adequar, que não se deixa reduzir a uma identidade 
de um modelo ou a semelhança de uma mera imitação. Se o 
simulacro produz uma semelhança, ela é secundária, pois 
essa semelhança já nasce de uma diferença original, a 
diferença é então primeira. Através desse sistema diferencial 
do simulacro é possível reverter o platonismo: 

 
Reverter o platonismo significa então: fazer subir os 
simulacros, afirmar seus direitos entre os ícones ou 
as cópias. O problema não concerne mais à distinção 
Essência-Aparência, ou Modelo-cópia. Essa 
distinção opera no mundo da representação, trata-se 
de introduzir a subversão nesse mundo [...] O 
simulacro não é uma cópia-degradada, ele encerra 
uma potência positiva que nega tanto o original 
como a cópia, tanto o modelo como a reprodução.17 

 

                                                           
16 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p.186. 

17 DELEUZE, G. Lógica do Sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. 5ª 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2015, p. 267. 
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 Reverter o platonismo significa mais profundamente 
reverter o mundo da representação, refundar a metafísica 
clássica é criar uma ontologia que produza o novo, que a 
diferença seja sempre primeira, se para Platão ao devir do 
simulacro faltaria uma forma que o regulasse, para Deleuze 
ao devir do simulacro não falta nada, e aí está sua conquista: 
ser um sistema intensivo, informe, que não busca alcançar 
um estado sólido, cristalizado, uma espécie de fuga, sem que 
com isso nada lhe falte.  
 
5. Diferença e Repetição e a Produção dos Simulacros18 
 
 Em Diferença e Repetição, Deleuze dá uma definição do 
simulacro como “sistema em que o diferente se refere ao 
diferente por meio da própria diferença”19. Para esclarecer 
melhor essa definição, devemos entender a associação que 
Deleuze faz da inseparabilidade do conceito de simulacro 
com a ideia de Eterno Retorno: 

 
O mesmo e o semelhante não têm mais por essência 
senão ser simulados, isto é, exprimir o 
funcionamento do simulacro.[...] A simulação assim 
compreendida não é separável do eterno retorno; 
pois é no eterno retorno que se decidem a reversão 
dos ícones ou a subversão do mundo 
representativo.20 

                                                           
18 Deleuze, quando trata do conceito de simulacro, ora usa-o relacionado 
com o termo “eterno retorno”, ora usa-o relacionado com os termos 
“diferença e repetição”. Para evitar ambiguidade maior, sempre que me 
referir a noção de “eterno retorno”, usaremos no sentido que entende 
Deleuze: como sinônimo de sua tese ontológica da diferença e da 
repetição da própria diferença e da terceira síntese do tempo. 

19 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p.384. 

20 DELEUZE, G. Lógica do Sentido. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. 5ª 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2015, p. 268-269. 
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 Para Deleuze, o conceito de Eterno Retorno de 
Nietzsche é em última instância uma tese sobre a 
univocidade do ser21. Para Deleuze, o unívoco não pode ser 
confundido com o uno, no sentido de uma forma platônica 
de identidade pura, indiferenciada. Deleuze quer pensar o 
unívoco como diferença, como caosmos, fundo de diferença 
de onde surgirão todas as individuações, todas as identidades 
simuladas pelo funcionamento do simulacro.  
 Para compreendermos mais precisamente essa 
questão devemos entender que para Deleuze, o ser é unívoco 
e, se diz em apenas um único sentido, (e por último e não 
menos importante) tudo do que ele se diz, se diz da 
diferença. Não devemos confundir univocidade como 
unidade, e parece que é aqui que críticos como Badiou 
cometem um engano, ao confundirem univocidade com 
unidade. Deleuze não é um filósofo do Uno. A tese da 
univocidade do ser em Deleuze não exclui ou anula a 
diferença e o múltiplo, pelo contrário, ela apenas afirma a 
diferença como sendo o sentido dos entes, acima de 
qualquer unidade, pois em tudo que o ser se diz, ele se diz da 
diferença. Poderiam argumentar que esse único sentido é o 
um, mas a ideia de diferença nega qualquer unidade, assim 
como identidade, já que a diferença é o puro díspar, o 
númeno da multiplicidade que não é superior a ela, mas a 
compõe. A tese da univocidade do ser como diferença vai 
permitir que os entes sejam produzidos como simulacros, e 
também significa que entre todos os entes não existe 
nenhuma hierarquia, todos possuem o mesmo caráter 
ontológico — da lama ao caos. 

                                                           
21 Em Diferença e Repetição, Deleuze considera “três grandes momentos” 
do unívoco na história da filosofia: Duns Scot, Espinosa e Nietzsche, o 
projeto de Deleuze de refundar a metafísica através de uma ontologia 
processual passa por um resgate da noção de univocidade do ser 
proposta por esses autores. Conferir em DELEUZE, G. Diferença e 
Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Graal, 2006, p.71. 
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 A mais popular interpretação ontológica do aforismo 
341 de Gaia Ciência de Nietzsche é a do tempo cíclico. Nessa 
interpretação a realidade se repetiria infinitamente, em um 
eterno retorno da mesma série de acontecimentos no espaço 
e no tempo. Por mais que tenha um fundo ético interessante 
e que leve a necessidade do amor fati, para Deleuze, essa 
interpretação quando é levada a um sentido ontológico 
torna-se um absurdo e um disparate com a filosofia de 
Nietzsche, pois afirmaria com ela todas as categorias que 
Nietzsche criticou ferozmente em sua obra, as categorias do 
Eu, do Mesmo, do Semelhante, do Idêntico. “Por que 
Nietzsche, conhecedor dos gregos, sabe que o eterno 
retorno é sua invenção, a crença intempestiva ou do futuro? 
Porque ‘seu’ eterno retorno de modo algum é o retorno de 
um mesmo, de um semelhante, de um igual”22. 
 Para Deleuze, essa crença é fundada numa tentativa 
de ler o conceito de Nietzsche como uma “lei da natureza” 
no sentido puramente físico dos termos, uma leitura 
qualitativa ou extensiva do Eterno Retorno, que não veria 
mais do que “ciclos parciais e ciclos de semelhança”23 
Deleuze, ao contrário, destaca o caráter intensivo24 do Eterno 
Retorno, “ele é intensivo, puramente intensivo. Isto é: ele se 
diz da diferença”25. A principal característica do Eterno 

                                                           
22 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 341.  

23 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 

Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 340. 

24 Deleuze define a intensidade como “a forma da diferença como razão 
sensível. Toda intensidade é diferencial, diferença em si mesma. [...] a 
diferença ou a intensidade (diferença de intensidade) é a razão suficiente 
do fenômeno, a condição daquilo que aparece. Conferir DELEUZE, G. 
Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto Machado. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 2006, p. 314.  

25 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 341. 
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Retorno é abolir o mundo da representação, causar a 
destruição desse mundo. 

 
Quando dizemos que o eterno retorno não é o 
retorno do Mesmo, do Semelhante ou do Igual, 
queremos dizer que ele não pressupõe qualquer 
identidade. Ao contrário, ele se diz de um mundo 
sem identidade, sem semelhança, sem igualdade. Ele 
se diz de um mundo cujo próprio fundo é a diferença 
e em que tudo repousa sobre disparidades, 
diferenças de diferenças que se repercutem 
indefinidamente (o mundo da intensidade). Ele 
mesmo, o eterno retorno, é o idêntico, o semelhante 
e o igual. Mas, justamente, ele nada pressupõe 
daquilo que ele é, naquilo de que ele se diz. Ele se diz 
daquilo que não tem identidade, semelhança e 
igualdade. Ele é o idêntico que se diz do diferente, a 
semelhança que se diz do puro díspar, o igual que só 
se diz do desigual. [...] É preciso que as coisas sejam 
esquartejadas na diferença e tenham sua identidade 
dissolvida para que elas venham a ser a presa do 
eterno retorno.26 

 
 Não são as formas que retornam, não é a mesma 
configuração da matéria que retorna ou a mesma 
configuração das formas qualitativas e extensas da matéria 
que retornam. A matéria só pode retornar com uma 
condição: se diferenciando. Esse mundo da diferença e 
repetição da diferença, das formas produzidas por séries de 
repetições de diferenças, é o mundo dos simulacros.  

 
Qual é esse conteúdo afetado, ‘modificado’ pelo 
eterno retorno? Tentamos mostrar que se tratava do 
simulacro, exclusivamente dos simulacros. [...] Os 
simulacros são os sistemas em que o diferente se 

                                                           
26 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 339. 
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refere ao diferente pela própria diferença. O 
essencial é que não encontramos nesses sistemas 
qualquer identidade prévia, qualquer semelhança 
interior. Tudo é diferença nas séries e diferença de 
diferença na comunicação das séries. 27 

 
 O eterno retorno vai produzir e selecionar os 
simulacros, pela prova da diferença e da repetição da sua 
diferença. Nesse sentido que o “simulacro é o verdadeiro 
caráter ou a forma do que é — ‘o ente’ — quando o eterno 
retorno é a potência do ser (o informal)”28 não mais a prova 
platônica da imitação, mas a prova do disfarce, da 
metamorfose dos simulacros. A identidade, o mesmo e o 
semelhante surgem apenas como efeitos do simulacro, e os 
simulacros nos levam a pensar o idêntico, o mesmo e o 
semelhante a partir de uma diferença primeira, e todos esses 
signos da representação passam a serem pensados desta 
maneira, como efeitos e não como princípios. “O simulacro 
é a forma superior, e o difícil para toda coisa é atingir seu 
próprio simulacro, seu estado de signo na coerência do 
eterno retorno”29, fica claro que Deleuze leva adiante o 
problema nietzschiano das forças, das formas extremas, e o 
simulacro ganha, além do contexto epistemológico, 
contornos éticos. Para Deleuze essas formas e forças são 
aquelas banhadas pela diferença, os simulacros são essas 
mesmas forças ativas e formas extremas que tem o poder da 
metamorfose, são elas por fim que possibilitam “criar novos 
valores” ou simplesmente produzir a novidade no mundo. É 
interessante que todas as formas de Identidade, de 

                                                           
27 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 411. 

28 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 106. 

29 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 107. 
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Semelhança e do Mesmo representam para Deleuze a mais 
baixa potência do ser, elas são as formas baixas, pois são 
formas extáticas, que perderam sua capacidade de entrar em 
razão com o próprio devir. É nesse sentido que a “potência 
da simulação” é o mais alto estado do ser para Deleuze, não 
significa opor uma verdade estática a uma falsidade móvel, 
isso seria ficar preso ao platonismo, mas sim demonstrar que 
só existem verdades moventes, que por traz de toda 
multiplicidade do real não há uma forma estática, mas sim 
um fundo de diferença, um caos informal de onde vão brotar 
todas individuações, todas identidades, e todas as formas do 
mundo. 

 
O eterno retorno não faz retornar o mesmo e o 
semelhante, mas ele próprio deriva de um mundo da 
pura diferença. [...] O eterno retorno não tem outro 
sentido além deste: a ausência de origem assinalável, 
isto é, o assinalamento da origem como sendo a 
diferença, que relaciona o diferente com o diferente 
para fazê-los retornar enquanto tais. Neste sentido, 
o eterno retorno é bem a consequência de uma 
diferença pura, sintética, em-si.30 

 
 E todas essas formas são provisórias, no máximo 
simulações. Efeitos de simulacros. O problema é quando 
essas simulações perdem sua força, tornam-se modelos fixos 
ou, por não terem a capacidade de afirmar sua própria 
diferença, buscam um modelo e tornam-se meras cópias. São 
elas que não retornam.  
 
6. Considerações Finais 
 
 Consideramos ter introduzido de uma maneira 
satisfatória o problema do simulacro, porém um estudo mais 

                                                           
30 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Trad. Luiz Orlandi e Roberto 
Machado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 182-183. 
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aprofundado do projeto ontológico torna-se ainda 
necessário, dado a inesgotabilidade do tema. Uma 
possibilidade metodológica interessante é buscar identificar 
como o simulacro de desdobra nas obras futuras de Deleuze, 
incluindo sua parceria com Guattari, dado que Deleuze 
chega a declarar que “abandonei completamente a noção de 
simulacro” 31, acreditamos que é exatamente por ele ter sido 
uma antecipação de movimentos conceituais futuros 
relacionados à problemática da multiplicidade e de uma 
filosofia da imanência, uma espécie de protótipo de modelos 
elaborados em contextos diversos em sua filosofia futura, 
tais como os do rizoma em Mil platôs, diagrama em Lógica da 
Sensação, ou o capítulo sobre as “Potências do falso” em A 
imagem-tempo. Cinema 2. 
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PHILOSOPHIE DE L’ÉVÉNEMENT: 

FOUCAULT, A GENEALOGIA, A 

HISTÓRIA 

Gabriela M. Jaquet 1 
 
 

Michel Foucault, na tradição da filosofia francesa 
contemporânea que lhe faz, desde algum tempo, tanta honra 
e apelo, é referenciado por muitas problemáticas (que 
acabaram, inclusive, reificando à revelia muitas de suas 
análises...), mas não é lembrado exatamente por ter 
desenvolvido uma filosofia do acontecimento [philosophie de 
l’événement]. A história deste conceito-problema é longa na 
obra do autor, remetendo, grosso modo, principalmente às 
explícitas manifestações dessa outra possibilidade de 
filosofia em L’Ordre du discours, de 1971, à invocação de uma 
“história acontecimentalizada”, em meio aos 
desentendimentos de “Table ronde de mai 1978”, e à 
conferência do mesmo ano, na Société Française de 
Philosophie, “Qu'est-ce que la critique? Critique et 
Aufklärung”2. Gostaríamos aqui de tentar esse outro gesto, 

                                                           
1 Mestre em Teoria da História/PPG – História UFRGS. 
gabrielajaquet@hotmail.com 

2 FOUCAULT, Michel. “Table ronde du 20 mai 1978” (1980). Dits et 
écrits, vol. 2. Paris: Gallimard, 2001. p. 839-853. Trata-se da transcrição, 
editada, de uma conversa com historiadores que aparecerá igualmente no 
livro de Michelle Perrot, L’Impossible Prison. Recherches sur le système 
Pénitentiaire au XIXe siècle. Paris: Éd. du Seuil, 1980. O termo “história 
acontecimentalizada” aparecerá igualmente uma segunda vez, em 
“Qu'est-ce que la critique? Critique et Aufklärung”. In: Bulletin de la 
Société Française de Philosophie. Paris, abr./jun. 1990, n. 2, p.35-63, em 
que acontecimentalizar será o procedimento de, em conjuntos de 
elementos históricos, “encontrar conexões entre mecanismos de coerção 
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essa outra visada através de tal complexa noção, estando nós 
menos interessados em uma identificação “pré-
correspondente” para classificar a obra do autor, e mais 
voltados a fazer do “acontecimento” um exercício de 
trabalho na leitura de seus escritos. Veremos assim que, em 
Foucault, a historicidade é construída através da 
potencialidade do conceito de acontecimento, tratado 
diversamente (ainda que complementarmente) nos domínios 
do discursivo e do não-discursivo nos quais se concentrou o 
filósofo. Neste artigo escolhemos tratar de escritos que 
figuram em um período de “transição”: os textos sobre 
Nietzsche da década de 1970, aos quais poderiam se somar 
sem dúvida ainda outros, comosua aula inaugural no Collège 
de France. Este recorte já nos indica uma transição fluída e 
certamente descontínua não apenas por postulação, que vai 
marcando seus textos e permitindo ao pensamento ser 
sempre autre. Para prosseguirmos com estes desdobramentos 
genealógicos em relação ao acontecimento, que vão 
complexificando os termos da análise arqueológica, 
evocaremosas abordagens presentes em “Nietzsche, la 
généalogie, l’histoire”, publicado em 1971, e a primeira parte 
do ciclo de conferências proferidas no Brasil em 1973, 
reunidas sob o título de “La verité et les formes juridiques”. 
Como poderemos perceber, será através de Nietzsche que o 
tema da vontade de verdade será desdobrado por caminhos não-
discursivos, via desenvolvimento do “poder-saber”, através 
da crítica ao sujeito de conhecimento. 

“Nietzsche, la généalogie, l’histoire” traz uma 
exposição do método genealógico através de um enfoque 
histórico, representado principalmente pela problemática da 
origem com seus já-ditos que são, ao mesmo tempo, jamais-
ditos. No texto serão problematizadas primeiramente as três 
palavras usadas por Nietzsche e que fazem referência à 

                                                           
e conteúdos de conhecimento” (p. 48). Esta e as demais traduções aqui 
presentes, salvo quando indicado, estão sob minha responsabilidade.  
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“origem”, cada uma com suas especificidades: Ursprung, 
Herkunft, Entstehung. A Ursprung diz respeito àquela origem 
relacionada a uma essência perdida, uma identidade, uma 
pureza que estaria por trás de todas as coisas, lugar de uma 
verdade nobre: “o genealogista precisa da história para 
conjurar a quimera da origem” 3. Para Foucault, são, assim, 
os outros dois termos que mais se aproximam da genealogia. 
A Herkunft sendo procedência, proveniência, permite tratar 
da diferença ao não vinculá-la ao estabelecimento de 
agrupamento por semelhança, ela é uma herança não 
solidificada, não acumulável; é identidade construída pela 
heterogeneidade em que vemos este acontecimento, efeito, 
sendo multiplicado pela genealogia.  

 
[...] lá onde a alma pretende se unificar, lá onde o Eu 
inventa para si uma identidade ou uma coerência, o 
genealogista parte em busca do começo – dos 
começos inumeráveis que deixam esta suspeita de 
cor, esta marca apagada que não saberia enganar um 
olho, por pouco histórico que seja; a análise da 
proveniência permite dissociar o Eu e fazer pulular 
nos lugares e recantos de sua síntese vazia, mil 
acontecimentos agora perdidos. 4 
 

Já a Entstehung será emergência, mas ponto de 
surgimento que difere completamente de qualquer finalismo 
ou destinação que possam ser identificados previamente, em 
uma continuidade ininterrupta. A Entstehung é relação de 
forças, sendo também o que melhor define aqui o 
acontecimento, enquanto surgimento não essencializado em 
um ponto ou lugar, mas que, correspondendo à "entrada em 
cena das forças", se produzirá em um "não-lugar", em um 

                                                           
3 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. Paris: Gallimard, 2001. p. 1008. 

4 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1009. 
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interstício 5. Pelo jogo de forças, livres da causalidade, a 
história genealógica será multiplicidade de acontecimentos 
em toda a dispersão violenta daquilo que pôde existir antes, 
ou melhor, além, fora, das verdades instituídas – antes do 
momento da “solidificação” por atributos. É assim que se 
pode dizer que “a historicidade que nos carrega e nos 
determina é belicosa” 6: relação de poder, e não relação de 
sentido. Será também a partir da Entstehung que Foucault 
seguirá, na última parte do texto, para a análise do “sentido 
histórico” que aqui, como termo geral, se opõe a uma 
concepção “supra-histórica” da história. A fim de permitir 
esta conexão, ele dirá ser necessário se apropriar da 
genealogia da história para controlá-la e voltá-la contra seu 
nascimento, sendo isto próprio do efeito da Entstehung: não 
o “surgimento necessário daquilo que durante muito tempo 
tinha sido preparado antecipadamente”, mas “a cena em que 
as forças se arriscam e se afrontam, em que podem triunfar 
ou ser confiscadas” 7. Por meio de tal desnaturalização da 
origem Foucault fará sua crítica da história, através do 
“sentido histórico”: noção aqui bastante específica, este 
“sentido histórico” será composto pelos três usos que se 
opõem às três modalidades platônicas da história, 
apresentados por Nietzsche na segunda das Considerações 
Intempestivas, com vistas a afastar a história de modelos 
metafísicos ou antropológicos 8.   

A abordagem dos três usos nos faz perceber muito 
claramente a visada do modelo genealógico que estava sendo 

                                                           
5 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1012. 

6 FOUCAULT, M. “La scène de la philosophie” (1978). Dits et écrits, vol. 
2. p. 573. 

7 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1019. 

8 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1021. 
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proposto e o uso da história que o sustentava, com traços 
também presentes nas obras de Foucault da década de 1960. 
O primeiro dos usos será “paródico e destruidor de 
realidade”, se opondo à “história-reminiscência ou 
reconhecimento” através do não reconhecimento das 
identidades que querem se colar ao presente, em que este uso 
se oporá também à “história-monumental” em sua 
veneração de elementos do passado que obstruiria “as 
intensidades atuais da vida e suas criações”9. Ainda quanto a 
este primeiro uso, e quanto à operacionalização do passado, 
Foucault comentará:  

 

Alternadamente, se ofereceu à Revolução Francesa 
o modelo romano, ao romantismo a armadura de 
cavaleiro, à época wagneriana a espada do herói 
germânico, mas são ouropéis cuja irrealidade reenvia 
à nossa própria irrealidade. [...] Em vez de identificar 
nossa pálida individualidade às identidades 
marcadamente reais do passado, trata-se de nos 
irrealizar em várias identidades reaparecidas; e, 
retomando todas essas máscaras – Frederico de 
Hohenstaufen, César, Jesus, Dionísio e talvez 
Zaratustra – recomeçando a palhaçada da história, 
nós retomaremos em nossa irrealidade a identidade 
mais irreal do Deus que a traçou [...] 10. 

 

Trata-se, pois, de a genealogia vislumbrar um passado bem 
mais opaco, turvo e desorganizado do que os modelos 
sólidos – porque naturalizados – que foram colocados em 
uso por uma história “tradicional”, quando neles baseia seus 
“conceitos”: história das ideias, das mentalidades, história 
social e mesmo algumas abordagens da história da ciência. 

                                                           
9 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1021.  

10 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1021. 
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Este passado é tão irreal quanto é-nos nosso próprio 
presente – não há definição que possa contê-lo, amarrá-lo. 
Mas então qual a atitude perante esta indefinição? Como dar 
lugar – e não apenas nome – a esses acontecimentos? Devemos 
utilizar estas identidades não para nos delimitar e dizer quem 
somos, mas para nos irrealizar 11; ou seja, retomar os 
modelos do passado, mas sabendo-os máscaras, e usá-los em 
nossa construção também fluída. Os nexos com uma história 
do presente e com o seu diagnóstico, referido por Foucault 
diversas vezes como o mote do intelectual específico,se farão 
por estas bases e manterão, portanto, contato contínuo com 
a genealogia. Tais entrecruzamentos em seu trabalho, que podem 
ser referidos genericamente como o domínio discursivo e o 
domínio não-discursivo, podem ser pensados e distinguidos 
justamente ao visarmos uma ultrapassagem da identificação 
estanque de sua obra com fases fixas. 

O segundo uso da história será o de uma 
“dissociação sistemática de nossa identidade” – a identidade 
não é una, mas composição de muitas almas mortais; este 
uso deverá “fazer aparecer as descontinuidades que nos 
atravessam”. Esfacelando as continuidades, se opõe, pois, à 
“história-antiquário”; se reportando diretamente à 
genealogia, Foucault, ainda sobre o segundo uso, afirmará 
que: “se a genealogia coloca, por sua vez, a questão do solo 
que nos viu nascer, da língua que falamos ou das leis que nos 
regem, é para clarificar os sistemas heterogêneos que, sob a 
máscara do nosso eu, nos interditam toda identidade” 12. O 
terceiro e último uso apontado será o do “sacrifício do 
sujeito de conhecimento”, que se oporá a uma história crítica 
ao atacar o querer-saber de todo conhecimento que, sob a 
pretensão de expressar a verdade em sua pureza e a 

                                                           
11 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1021. 

12 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1022. Grifo meu.  
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neutralidade da atitude de conhecer, esconde a violência que 
lhe é própria 13. Com a abordagem destes elementos 
podemos ir um pouco adiante e entender, portanto, que 
neste texto não se trata apenas da crítica do conceito de 
origem, mas também do delineamento daquilo que poderá 
ocupar este lugar da origem: o acontecimento. Aproximações 
com as ideias deleuzianas quanto ao acontecimento, 
principalmente em Logique du sens, de 1969, são claras através 
visada da história como devir-ilimitado em oposição a uma 
metafísica da origem. Tem-se em mente que o sentido 
histórico nietzschiano envolve a especificidade da 
recolocação dos "universais" do homem no devir, – em uma 
história que não mais quer controlar este devir, – uma 
história, retornamos o termo à Foucault, acontecimentalizada. 
O acontecimento, que aqui estamos discutindo talvez como 
o elemento, inclusive, mais importante da análise 
genealógica, é o que permite evidencializar a violência e a 
dispersão característica da "série de interpretações" que 
preenchem a história a fim de trazer à tona a história destas 
interpretações – configurando a própria Wirkliche Historie de 
Nietzsche, a "história efetiva". É ela que possibilita também 
uma concepção de diagnóstico em que o afastamento de 
qualquer identidade dá-se pela operacionalidade da 
diferença, que não é nem reconhecida nas e nem imposta às 
coisas, mas é dito delas. A genealogia é a história destes 
acontecimentos e elementos dispersos que vão de encontro 
a qualquer unicidade do ser através da história; é somente em 
um nível acontecimental (ou acontecimentalizado) que a 
genealogia se faz possível. Finalmente, será através do 
“sentido histórico” diferenciado, representado pelos três 

                                                           
13 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1023-1024. 
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usos da história, que o acontecimento será multiplicado, 
ressurgindo no que ele pode ter “de único e agudo” 14.  

 
Acontecimento: por tal se deve compreender não 
uma decisão, um tratado, um reinado, ou uma 
batalha, mas uma relação de forças que se inverte, 
um poder confiscado, um vocabulário retomado e 
devolvido contra seus utilizadores, uma dominação 
que se enfraquece, se distende, se envenena a si 
mesma, um outro que faz sua entrada, mascarado. 
As forças que estão em jogo na história não 
obedecem nem a uma destinação nem a uma 
mecânica, mas sim ao acaso da luta. 15 
 

 Como podemos perceber, a análise genealógica, tal 
como Foucault a está apresentando, retoma diversas 
problemáticas já presentes em suas obras precedentes, como 
a questão geral da crítica à realidade e à identidade (aqui 
correlacionadas respectivamente à proveniência [Herkunft] e 
à emergência [Entstehung]); a análise discursiva, no entanto, 
não será especificamente aludida nesta ocasião. Como 
comenta Takashi Sakamoto, em relação ao terceiro uso da 
história (a destruição do sujeito de conhecimento), Foucault 
estaria remetendo ao problema da historicidade da verdade, 
– e para tal se fazia necessário trabalhar a partir de um outro 
tipo de análise, que permitisse uma abordagem diferenciada 
do não-discursivo. Este outro tipo de análise, desdobrada 
igualmente no curso do mesmo período, Leçons sur la volonté 
de savoir (1971-72), diz respeito ao uso do “poder-saber” 

                                                           
14 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1016. 

15 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1016.  
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como análise histórica do querer-saber 16. Sujeito e verdade 
estão profundamente imbricados um no outro. 
 Na primeira conferência de “La verité et les formes 
juridiques” Foucault iniciará sua fala esboçando três eixos 
para a exposição de seu trabalho. Primeiramente, ao referir-
se a uma pesquisa “propriamente histórica”, o filósofo já 
lança uma questão que releva especificamente do campo do 
não-discursivo ao valorizar, pela colocação da questão, o 
próprio entrecruzamento: “como domínios de saber puderam se 
formar a partir de práticas sociais?” 17. Ele proporá, na 
sequência, um estudo sobre este sujeito de conhecimento 
que “nasceu de práticas sociais de controle e de vigilância”. 
Sobre o segundo eixo, metodológico, Foucault sublinhará a 
análise do discurso, definindo-a neste momento na esfera da 
“luta” e do “jogo”18, estratégico e polêmico 19. Já como 
terceiro eixo, apontará “uma reelaboração da teoria do 
sujeito”, que está, portanto, no cruzamento com os outros 
dois; o sujeito será produzido dentro da história. Aqui teremos 
o enfoque nas práticas sociais (em especial as práticas jurídicas 

                                                           
16 SAKAMOTO, Takashi. Le problème de l'histoire chez Michel Foucault.Tese 
de doutorado – Université Michel de Montaigne/Bordeux III. 2011. p. 
357. 

17 FOUCAULT, M. “La verité et les formes juridiques” (1973). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1406. Grifos meus. 

18 Faz-se interessante notar que esta característica de “jogo” que Foucault 
está aqui utilizando para a análise discursiva se remete provavelmente à 
filosofia anglo-americana (J. Searle, J. Austin, L. Wittgenstein). Podemos 
perceber, portanto, uma revisão de alguns elementos, visto que em 
L’Archéologie du savoir ele se distanciara daquele tipo de análise e dos 
“speech acts”. Em 1979, segundo Dreyfus e Rabinow, Foucault teria 
retificado seu ponto de vista em uma carta a Searle. (Cf: DREYFUS, 
Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault: uma trajetória filosófica: para 
além do estruturalismo e da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2013. Trad: Vera Portocarrero e Gilda Gomes Carneiro. p. 
59).  

19 FOUCAULT, M. “La verité et les formes juridiques” (1973). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1407. 
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através da temática da penalidade) tomadas como estando 
no cruzamento entre o homem e a verdade. As práticas 
sociais, que sempre figuraram em sua obra, mas 
condicionadas à esfera discursiva até L’Archéologie du savoir, 
serão agora a maneira privilegiada de localizar a emergência 
de novas formas de subjetividade.  
 A retomada de Nietzsche começará, na conferência 
de 1973, por uma abordagem da questão da invenção do 
conhecimento, através da oposição de dois termos: Erfindung 
(invenção) e, novamente, Ursprung (origem). Um dos 
exemplos que nos é dado, a propósito da religião, é retirado 
de A Gaia ciência, quando Nietzsche reprovará Schopenhauer 
por este ter visto na religião um sentimento metafísico que 
pudesse ser compartilhado por todos os homens ao procurar 
nesta uma origem, não obstante, a religião só teria tido uma 
Erfindung. Assim, pois, desenha-se a oposição entre 
continuidade e ruptura: “[...] em um dado momento, algo 
aconteceu e fez aparecer a religião. A religião foi fabricada; 
ela não existia antes” 20. Tais invenções serão caracterizadas 
como pequenos mecanismos, mesquinharias, relações de 
poder às vezes ínfimas; finalmente, a alusão à invenção 
arranca o conhecimento de uma “natureza humana”. E eis 
então a questão do tempo do acontecimento, sua 
temporalidade própria e irredutível, singularizada pelo 
específico da invenção: tratá-la desta forma é problematizar 
esta invenção em relação à sua singularidade temporal 
própria, estimulando o pensamento de um tempo 
diferenciado que possa ser característico de uma irrupção, de 
um jogo, de um “efeito de superfície”. O acontecimento 
instaura sua história, pois é sua própria história. 
 Foucault tratará, na esteira desta problemática da 
invenção, do desprendimento em relação ao mundo que ela 
acarreta, sob o fundo de uma crítica articulada por Nietzsche 

                                                           
20 FOUCAULT, M. “La verité et les formes juridiques” (1973). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1412. 
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à tradição filosófica ocidental (principalmente Descartes e 
Kant): não há relação entre o conhecimento e as coisas a 
conhecer porque “as condições de experiência e as 
condições do objeto da experiência são totalmente 
heterogêneas”. Assim, entre os dois, não havendo 
continuidade ou identificação, só poderá haver relação de 
“violência, de dominação, de poder e de força, de violação” 
21. Vemos que Foucault está retomando, portanto, o que já 
fora parcialmente apontado em L’Ordre du discours sob a 
noção de “experiência originária” 22, um dos elementos que 
operam exclusões no discurso. Esta relação belicosa entre 
conhecimento e coisas se tornará mais clara ao filósofo 
retomar a crítica de Nietzsche a Spinoza, frente à afirmação 
deste último de que, para bem conhecer as coisas, 
deveríamos suspender três paixões: o riso, a deploração e o 
ódio. Segundo Foucault, Nietzsche defendera que, se o 
conhecimento vem a produzir-se, não é devido ao 
apaziguamento, reconciliação ou unificação destas paixões, 
mas porque entre elas há combate e guerra. Podemos 
remarcar também aqui, novamente, o tempo de faísca do 
conhecimento: é em uma estabilização momentânea deste 
estado de guerra, em uma espécie de corte, que o 
conhecimento vai aparecer como ‘centelha entre duas 
espadas’ 23. Se com esta ruptura entre conhecimento e coisas 
desaparece Deus, que era a garantia do vínculo, desaparece 
também o sujeito uno: “podemos admitir sujeitos, ou 
podemos admitir que o sujeito não existe” 24. Tal como para 

                                                           
21 FOUCAULT, M. “La verité et les formes juridiques” (1973). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1414. 

22 FOUCAULT, M. L'Ordre du discours. Paris: Gallimard, 1971. p. 49, 51. 

23 FOUCAULT, M. “La verité et les formes juridiques” (1973). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1417. 

24 FOUCAULT, M. “La verité et les formes juridiques” (1973). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1415. 
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a análise estrutural, ou ele é muitos, circulando pelas 
posições da case vide 25, ou não é nada, – nada de substância.  

Fora da ordem da natureza, da essência, e do 
universal, o caráter histórico do conhecimento reverbera 
justamente sua condição de acontecimento: “[...] o 
conhecimento é, a cada vez, o resultado histórico e pontual 
de condições que não são da ordem do conhecimento. O 
conhecimento é, efetivamente, um acontecimento que pode 
ser colocado sob o signo da atividade.” 26. Assim fica 
esclarecido o questionamento inicial de Foucault, quando da 
abertura desta primeira conferência, sobre a formação de 
domínios de saber a partir de práticas sociais: é que o 
conhecimento, não mantendo nenhuma relação com uma 
verdade fundamental, ou só as mantendo com as verdades 
que ele mesmo produz (seus regimes de verdades), poderá 
ser somente da ordem do “resultado, do acontecimento, do 
efeito” da relação de forças e das estratégias que põe em jogo 
para poder afirmar-se como de fato conhecimento. As 
práticas sociais são o que correspondem, portanto, a estas 
estratégias.  
 Tendo em mente estas considerações, podemos 
voltar ao nosso questionamento no que tange ao campo do 
discursivo e do não-discursivo. Se, ao indagarmos os 
motivos que levaram à predominância do discursivo até 
L’Archéologie du savoir (1969), nossa resposta poderia ser que 
tal teria ocorrido para que uma crítica da causalidade, da 
ideologia e do marxismo pudesse ser feita, então a mesma 
resposta poderá ser dada agora, só que com o aparecimento 

                                                           
25 Cf : DELEUZE, Gilles. "À quoi reconnaît-on le structuralisme ?". In: 
CHÂTELET, François (éd)., Histoire de la philosophie VIII. Le XXe siècle. 
Paris: Hachette, 1973. Disponível em: 
http://www.structuralisme.fr/index.php?option=com_content&task=
view&id=36&Itemid=1, s/p. Acesso em: 29/08/2015. 

26 FOUCAULT, M. “La verité et les formes juridiques” (1973). Dits et 
écrits, vol. 1. p.1419. 
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mais evidencializado do campo não-discursivo. E isto se dá 
devido aos desdobramentos feitos quanto à verdade e o 
sujeito a partir do nexo das práticas sociais, que, 
contrariamente à ótica marxista tradicional, serão vistas não 
como condições prévias impostas aos indivíduos, mas como 
geradoras do campo de batalha. É este conjunto de práticas 
que, com as relações envolvidas e os rituais cuidadosos de 
dominação, formam os sujeitos.  

 

[...] as condições políticas, econômicas de existência 
não são um véu ou um obstáculo para o sujeito de 
conhecimento, mas aquilo através do que se formam 
os sujeitos de conhecimento e, por conseguinte, as 
relações de verdade. Só pode haver certos tipos de 
sujeito de conhecimento, certas ordens de verdade, 
certos domínios de saber a partir de condições 
políticas que são o solo em que se formam o sujeito, 
os domínios de saber e as relações com a verdade 27.  

 
Percebemos mais uma vez, portanto, a partir da igualdade de 
respostas que aqui estamos associando, que uma divisão 
puramente cronológica das categorias de discursivo e não-
discursivo na obra de Foucault não abarca a fluidez e sutileza 
própria de seu uso e dos efeitos que este uso gerava no seu 
sistema e que permitia a inteligibilidade diferenciada de uma 
história acontecimental, – no que tange às capacidades da 
própria análise, em termos de explicação, respostas, 
aparecimento de problemáticas, que esta instrumentalização 
específica colocava em jogo.  
 Na leitura foucaultiana de Nietzsche que acabamos 
de percorrer é apresentado o projeto da genealogia em 
relação ao que já vinha sendo trabalhado até então em sua 
obra. Desta forma, é bastante levantado pelos críticos o 
acento que Foucault estava dando ao corpo como 

                                                           
27 FOUCAULT, M. “La verité et les formes juridiques” (1973). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1421. 
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característica do domínio não-discursivo, este então 
enfocado a partir da década de 1970. A questão do corpo 
teria desencadeado a do poder-saber28, que por sua vez 
engataria as temáticas mais precisas sobre a delinqüência, a 
sexualidade, e os diversos processos de assujeitamento que 
deram forma às suas temáticas de trabalho naquele período. 
Em relação às análises do poder disciplinar, por exemplo, 
será sobre o corpo que o poder incidirá. Ainda em 
“Nietzsche, la généalogie, l’histoire”, sobre a Herkunft e sua 
articulação com o acontecimento, Foucault escreve: 

 

Enfim, a proveniência diz respeito ao corpo. Ela se 
inscreve no sistema nervoso, no humor, no aparelho 
digestivo. [...] O corpo – e tudo o que diz respeito ao 
corpo, a alimentação, o clima, o solo -, é o lugar da 
Herkunft: sobre o corpo se encontra o estigma dos 
acontecimentos passados do mesmo modo que dele 
nascem os desejos, os desfalecimentos, e os erros 
[…] 

                                                           
28 Lembremos uma passagem importante de Surveiller et punir, em que 
Foucault volta a essa questão do saber-poder em sua relação com o 
sujeito de conhecimento: “Temos antes que admitir que o poder produz 
saber (e não simplesmente favorecendo-o porque o serve ou aplicando-
o porque é útil); que poder e saber estão diretamente implicados; que não 
há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, 
nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações 
de poder. Essas relações de “poder-saber” não devem então ser 
analisadas a partir de um sujeito do conhecimento que seria ou não livre 
em relação ao sistema do poder; mas é preciso considerar ao contrário 
que o sujeito que conhece, os objetos a conhecer e as modalidades de 
conhecimentos são outros tantos efeitos dessas implicações 
fundamentais do poder-saber e de suas transformações históricas. 
Resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria 
um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as 
lutas que o atravessam e que o constituem, que determinam as formas e 
os campos possíveis do conhecimento.”. FOUCAULT, M. Surveiller et 
punir. Naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975. p.32.  
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O corpo: superfície de inscrição dos acontecimentos (enquanto 
que a linguagem o marca e as ideias os dissolvem), 
lugar de dissociação do Eu (que supõe a quimera de 
uma unidade substancial), volume em perpétua 
pulverização. A genealogia, como análise da 
proveniência, está portanto no ponto de articulação 
do corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo 
inteiramente marcado de história e a história 
arruinando o corpo 29. 

 

A articulação do corpo e da história que o filósofo aponta 
como mote da genealogia é, portanto, o que permite a 
multiplicação deste corpo que o oporá a ele mesmo. A 
“história efetiva” faz ver que nada no homem – nem mesmo 
seu corpo – escapa à historicidade. Se nem mesmo o corpo 
pode ser tomado como uma constante, como um universal que 
permite um reconhecimento mútuo, tranquilizador, com a 
consequente criação de identidade através do tempo, é 
porque a própria existência do corpo está condicionada à sua 
história: “o corpo humano [só] existe no interior e através de 
um sistema político” 30. Tem-se tanto a história do corpo, 
quanto a história do olhar sobre o corpo. Desta maneira, é a 
própria grade de leitura, é a própria naturalidade com que o 
corpo é abordado que também é, ela, historicamente 
formada. 
 No entanto, a título de lembrete e de pequeno 
contraponto, ou melhor, de entrecruzamento visível, vemos que 
o corpo há algum tempo já estava presente no pensamento 
foucaultiano, não sendo, assim, uma temática que “aparece” 
apenas com o não-discursivo. Na esteira do que viemos 
assinalando quanto a uma fluidez nesta divisão entre 
discursivo/não-discursivo em relação a cronologias muito 

                                                           
29 FOUCAULT, M. “Nietzsche, la généalogie, l’histoire” (1971). Dits et 
écrits, vol. 1. p. 1010-1011. Grifos meus.  

30 FOUCAULT, M. “Dialogue sur le pouvoir” (1978). Dits et écrits, vol. 2. 
p. 470. 
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estanques projetadas sobre seu corpus, aqui se faz interessante 
também apontar um de seus textos ainda relativamente 
pouco trabalhado, de 1966, intitulado “Le corps utopique” 
31. Manifestando singular poesia, neste escrito Foucault 
procura situar o corpo ao mesmo tempo em que o enxerga 
em um não-lugar, afirmando e negando sua utopia. De certa 
forma, o significado de utopia também será fluído: ora corpo 
utópico porque inalcançável, ora utópico porque é ao redor 
do corpo que as coisas se disporão. Creio que podemos 
perceber, na própria condução do texto, em um movimento 
de seu início para o final, a visada de um corpo metafísico 
que vai, portanto, se transformando em um corpo 
historicizado.  

 

Meu corpo é o lugar ao qual estou, sem recurso, 
condenando. Creio, finalmente, que é contra ele e 
como que para apagá-lo que fazemos nascer todas 
estas utopias. O prestígio da utopia, a beleza, o 
encanto da utopia, a que se devem? A utopia é um 
lugar fora de todos os lugares, mas é um lugar em 
que eu teria um corpo sem corpo, um corpo que será 
belo, límpido, transparente, luminoso, veloz, 
colossal em sua potência, infinito em sua duração, 
desconectado, invisível, protegido, sempre 
transfigurado; e poderia bem ser que a utopia 
primeira, aquela que é a mais desenraizada no 

                                                           
31 Este texto não foi publicado conjuntamente aos outros no projeto dos 
Dits et écrits, tendo aparecido apenas em 2009, em publicação francesa, 
junto de outro texto inédito do mesmo ano, “Les hétérotopies”. Cf: 
FOUCAULT, M. Les hétérotopies – Le corps utopique. Paris: Éditions Lignes, 
2009. Um áudio com a leitura de Foucault deste texto também está 
atualmente disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=NSNkxvGlUNY, Acesso em 
15/04/2015. Devido às dificuldades em acessar este documento, a 
tradução aqui presente foi feita a partir da transcrição do áudio de 
Foucault que está disponível no site: 
http://culturevisuelle.org/blog/5437, Acesso em 15/04/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSNkxvGlUNY
http://culturevisuelle.org/blog/5437
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coração dos homens, seja precisamente a utopia de 
um corpo incorporal.  

 

E, mais para o final do texto: 
 

Realmente fui tolo anteriormente, em acreditar que 
o corpo não estava nunca em outra parte [ailleurs], 
que ele era um aqui irremediável e que ele se opunha 
a toda utopia. Meu corpo, de fato, está sempre em 
outra parte, ele está ligado a todas as outras partes 
do mundo, e, na verdade, ele só pode estar em outra 
parte estando no mundo [il est lié à tous les ailleurs du 
monde, et à vrai dire il est ailleurs que dans le monde]. 
Porque é ao redor dele que as coisas estão dispostas, 
é em relação a ele – e em relação a ele como em 
relação a um soberano – que pode existir um acima, 
um abaixo, uma direita, uma esquerda, um à frente, 
um atrás, um perto, um longe. O corpo é o ponto 
zero do mundo, lá onde os caminhos e os espaços se 
cruzam o corpo não está em parte alguma [...] 32 

 
 Pensando no que fora dito sobre o acontecimento 
ter como lugar de inscrição o corpo, percebemos a 
multiplicidade de possibilidades que sobre este é projetada, 
o que torna impossível o reconhecimento de uma identidade 
para este corpo que esteja fora do tempo. Em Foucault, será 
questão de colocar o corpo cada vez mais dentro da história. 
O corpo, Deleuze igualmente afirmara, também está no 
devir que se opõe à origem. Foucault interessara-se pelo 
corpo, bem como pelas instituições que nele investiam, 
como então bem podemos perceber, desde antes da década 
de 1970, pois tanto Histoire de la folie à l’âge classique, de 1961, 
como Naissance de la clinique, de 1963, já exigiam esta 
abordagem. Para a analítica do poder e as questões sobre o 
sujeito, levantadas com mais insistência posteriormente, o 

                                                           
32FOUCAULT, M. “Le corps utopique”. Disponível em: 
http://culturevisuelle.org/blog/5437, Acesso em 15/04/2015. 

http://culturevisuelle.org/blog/5437
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corpo então continuará a ter uma importância fundamental 
na medida em que é receptáculo das práticas sociais e da 
tecnologia política que o filósofo vai desenvolver e que 
conformará sua “analítica”: poder soberano, poder pastoral, 
poder disciplinar, biopoder. Assim, ao “amarrarmos” entre 
si a diversidade de suas problemáticas, sem confundirmos 
(nossas) hierarquias temáticas – projetadas em seu trabalho – 
com os reais centros argumentativos que perpassam toda sua 
obra, sob o risco justamente de recairmos apenas na história 
da filosofia, reconheceremos certamente bem pouco aquelas 
“fases” estanques que foram didatizadas sobre o 
pensamento do filósofo. É que o acontecimento, ponto 
vazio que se descola e desloca sempre, sem se deixar 
apreender por predicados, vai tornar profundamente fluída 
toda a série de conceitos criados por Foucault, obrigando-
nos a complexificar tradicionais esquematismos. 

Neste artigo propusemos finalmente apenas parte de 
um exercício de leitura maior: a utilização de um outro nexo, 
ou ainda, de um outro instrumento/conceito como chave 
não apenas de compreensão, mas de projeção da/na obra 
foucaultiana, acreditando que é não a exegese hermenêutica, 
interpretativa, mas algo como uma leitura sintomal – inventiva, 
provocativa – o melhor que temos a fazer com a obra de 
pensadores expoentes. Neste sentido, nosso norte é o 
conceito de acontecimento: pego dentro do texto do 
filósofo, projeta-se fora dele e torna-se nossa ferramenta de 
leitura. Acontecimentalização da filosofia, da história, da 
leitura da filosofia. Origem, conhecimento, corpo, os já 
bastante famosos conceitos foucaultianos, se lidos através da 
ótica acontecimental podem ainda propulsionar a invenção 
de configurações teóricas outras, que poderão, estas, por sua 
vez, estar ainda mais capacitadas à descrição, modelização, 
proposição, criação de entendimentos radicalmente novos.  
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